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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 27 DE NOVEMBRE DE 2015 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

 

B) Part informativa 
 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informe 

 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 

1.-  I) APROVAR el Compte general de l’exercici 2013 corresponent a 

l’Ajuntament, als organismes autònoms municipals, a les entitats públiques 

empresarials i a les societats mercantils de capital íntegrament municipal. II) 

APROVAR el Compte general de l’exercici 2014 corresponent a l’Ajuntament, als 

organismes autònoms municipals, a les entitats públiques empresarials i a les societats 

mercantils de capital íntegrament municipal. III) ADOPTAR, en l'exercici de les 

competències reservades al Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona amb relació 

a la societat privada municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords 

següents: APROVAR els comptes anuals i els comptes anuals consolidats de 

Barcelona de Serveis Municipals, SA, tancats a 31 de desembre de 2013 i a 31 de 

desembre de 2014, integrats pel Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de 

canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu i la Memòria; APROVAR els 

corresponents informes de gestió dels exercicis 2013 i 2014; APROVAR la gestió 

realitzada als exercicis 2013 i 2014 pels administradors respectius; APROVAR la 

distribució de resultats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2013 —el benefici 

obtingut, 2.933.100,27 euros, es destina íntegrament a reserva voluntària— i la 

distribució de resultats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2014 —el benefici 

obtingut, 18.046.176,69 euros, es destina a reserva legal, 600.000,00 euros, i a reserva 

voluntària, 17.446.176,69 euros—, segons consta en document annex. 

 

2.-  RESTAR assabentat de l’Informe de la Intervenció General sobre 

fiscalització a posteriori, corresponent a l’exercici 2014. 
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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

3.- (2177/2015)  APROVAR, d’acord amb l’article 1 dels estatuts del Consorci del Pla de 

Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, l’addenda al conveni de 

col·laboració entre l’Administració general de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barcelona, signat el 15 de novembre de 2001, modificat i prorrogat el 

21 de febrer de 2007 i el 13 de setembre de 2011, per la qual es prorroga la vigència 

del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona per al 

període 2016-2020, i s’acorda l’aportació econòmica per part de l’Ajuntament de 

Barcelona per import màxim de 751.265,15 euros (150.253,03 euros anuals), que es 

farà amb càrrec a l’estat de previsions d’ingressos i despeses de l’Institut de Cultura 

de Barcelona, tot condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient per a cada 

exercici pressupostari i a l’efectiva aprovació de les aportacions per les altres 

administracions consorciades. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

4.-  NOMENAR l'Im. Sr. Eloi Badia Casas representant de l’Ajuntament de 

Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució 

de la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví. 

 

5.-  ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com 

a soci únic de la Societat Barcelona Gestió Urbanística, SA, els acords següents: 

Primer.- Designar el Sr. Jordi Campillo Gámez membre del Consell d'Administració 

de la societat esmentada, en substitució del Sr. Raimundo Viejo Viñas Segon.- 

Establir que el termini de designació del conseller que es nomena serà l'establert en els 

estatuts respectius, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de 

mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament el president i el secretari del 

Consell d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el 

nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva 

inscripció al Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas 

necessari. 

 

6.-  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 29 d'octubre de 2015, que designa la 

comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors per al nomenament de 

presidents i vocals que hauran de constituir les meses electorals, formada pel director 

d'Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, el senyor 

Lluís Sanz i Marco, el cap de Departament de Població de l’Institut esmentat, el 

senyor Josep F. Olivé i Figa, la responsable de Gestió del Padró, la senyora Alicia 

Aira Castro, i actuant com a secretari, l’Im. secretari general de l'Ajuntament, o 

persona en qui delegui, i FIXAR el dia 21 de novembre a les 9.30 hores a la Sala Lluís 

Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, primera planta), per a la celebració 

del sorteig esmentat. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de l’Eixample 

 

7.- (14PL16260)  ORDENAR, a l’empara de l’article 107.2 del text refós de la Llei 

d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), la publicació al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva, per silenci 

administratiu positiu, del Pla especial urbanístic per a la implantació d’un establiment 

especialitzat, menor de 5.000 m
2
, situat al passeig de Gràcia, núm. 16, promogut per 

Zara España, SA, i de la seva normativa; i PROCEDIR, si escau, a la seva notificació. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

8.- (15PL16343)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ordenació de l’École Maternelle 

del Lycée Français de Barcelona, situat al carrer Munner 3 i 5, promogut per l’AEFE 

(Agence pour l'Enseignement Français a l’Etranger). 

 

Districte de Gràcia 

 

9.- (14PL16283)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la concreció de la titularitat, el 

tipus i l’ordenació del Col·legi Kostka, ubicat a l’avinguda Mare de Déu de la Salut, 

núm. 17, promogut per la Fundació Jesuïtes Educació, amb les modificacions a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 

l’expedient i, a l'efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 

10.- (13PL16114)  SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 

text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla 

especial urbanístic d’assignació d’usos i ordenació de volums de la Unitat d’Actuació 

núm.3 de l’illa situada als carrers de Mare de Déu de la Salut, de l’Escorial, de Molist, 

d’Antequera i de la Riera de Can Toda, promoguda per Peromoinver, SLU, atesa 

l’existència de motius determinants de la suspensió de la seva aprovació, fonamentats 

a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i es 

dóna per reproduït a l'efecte de motivació; ADVERTIR els promotors del Pla, de 

conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que disposen 

d’un termini de tres mesos, comptadors des del dia següent al de la notificació 

d’aquest acord, per resoldre les deficiències assenyalades a l’informe de referència; en 

cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i s'arxivaran 

les actuacions; i NOTIFICAR l‘acord adoptat als promotors del pla. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 

 

11.- (15PL16333)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana i inventari dels elements protegits 

del conjunt del carrer d’Aiguafreda, claus 8(p), 15(p), i 15, d’iniciativa municipal. 
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12.- (15PL16295)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a la 

remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron, d’iniciativa municipal, amb les 

modificacions a què fa referència l’Informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 

i, a l'efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la 

Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

Districte de Nou Barris 

 

13.- (14PL16184)  ORDENAR, a l’empara de l’article 107.2 del text refós de la Llei 

d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), la publicació al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva, per silenci 

administratiu positiu, del Pla de millora urbana de l’àmbit Heron City-Can Dragó, 

promogut per Azorallom, SL, i de la seva normativa; i PROCEDIR, si escau, a la seva 

notificació. 

 

Districte de Sant Martí 

 

14.- (15PL16323)  SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 

text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla de 

millora urbana de l’illa delimitada pels carrers de Sancho de Ávila, d’Àlaba, 

d’Almogàvers i de Pamplona, promogut per la Junta de Compensació del PMU, tenint 

en compte l’existència de motius determinants de la suspensió de la seva aprovació, 

fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a 

l’expedient i es dóna per reproduït a l'efecte de motivació; ADVERTIR els promotors 

del Pla, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 

que disposen d’un termini de tres mesos, comptadors des del dia següent al de la 

notificació d’aquest acord, per resoldre les deficiències assenyalades a l’informe de 

referència; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient 

administratiu i s'arxivaran les actuacions; i NOTIFICAR l'acord adoptat als promotors 

del pla. 

 

c) Proposicions 

 

 

D) Part d'impuls i control 

a) Proposicions / declaracions de grup 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

 

E) Mocions 
 

 

F) Declaracions institucionals 


