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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 6 D’OCTUBRE DE 2017 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de les actes de les sessions de 21 de juliol, de 18 d’agost i de 8 de 

setembre de 2017 
 

 

B) Part informativa 
 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 
 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

 

1.-  APROVAR el Compte general de l’exercici 2016 corresponent a 

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

empresarials i a les societats mercantils de capital íntegrament municipal. 

 

2.-  RESTAR ASSABENTAT de l’informe de fiscalització a posterior exercici 

2016 de la Intervenció General. 

 

3.-   (02 OF 2017-FB) RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació per a 

l'exercici de 2017 i successius de les ordenances fiscals següents: OF 1.1. Impost 

sobre béns immobles; OF 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; OF 3.5. 

Taxes de clavegueram; OF 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via 

pública, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell Municipal de 21 de juliol 

de 2017, en el sentit dels informes que figuren a l’expedient. APROVAR 

definitivament la modificació per a l'exercici de 2017 i successius de les ordenances 

fiscals següents: OF 1.1. Impost sobre béns immobles; OF 1.2. Impost sobre vehicles 

de tracció mecànica; OF 3.5. Taxes de clavegueram; OF 3.12. Taxes per 

l’estacionament regulat de vehicles a la via pública. PUBLICAR aquest acord i el text 

íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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4.- (EM 2017-06/13) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació de l’article 2 dels estatuts socials de la 

societat privada municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) per tal 

d’actualitzar el seu objecte social en el sentit que consta en l’expedient i de declarar-la 

mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i organismes 

que en depenen o s’hi vinculen, aprovat inicialment per la Comissió d’Economia i 

Hisenda, de 20 de juny de 2017. PUBLICAR el present acord i el text de la 

modificació dels Estatuts en el BOP i en la Gaseta Municipal. FACULTAR, 

indistintament, el president i el secretari de Barcelona de Serveis Municipals, SA 

(BSM) perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat 

d’aquest acord. 

 

5.- (2017/144)  APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació dels estatuts del Consell Econòmic i 

Social de Barcelona. PUBLICAR el present acord i el text aprovat al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

6.- (E.09.6025.17) MODIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal aprovat en sessió 

ordinària de 5 de maig de 2015, relatiu a la cessió d’ús privatiu gratuïta a favor de la 

Generalitat de Catalunya, d’uns locals de propietat municipal ubicats al carrer de Sas, 

35-39, i la clàusula primera de les seves condicions reguladores, d’acord amb el 

document annex, en el sentit que els locals destinats a la ubicació de l’Escola de 

Formació d’Adults del Bon Pastor, són els números 3, 4, 5 i 6, i resten vigents la resta 

de condicions reguladores aprovades a l’acord esmentat. 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

7.- (20170420) APROVAR el Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2017-2020. 

 

8.-  RATIFICAR el decret de l’Alcaldia, de 14 de setembre de 2017, que designa 

com a membres del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet les persones 

següents: Im. Sr. Daniel Mòdol Deltell, en substitució de la Sra. Amàlia Ganga Viñes; 

Sra. Pilar Miràs Virgili, en substitució del Sr. Joan A. Llinares Gómez; Sr. Félix 

Ortega Sanz, en substitució del Sr. Salvador Illa Roca, i el Sr. Alejandro Bosch Díaz. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

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

a soci únic de la Societat Barcelona Activa, SA, els acords següents: Primer.- 

Designar el Sr. Félix Ortega Sanz membre del Consell d'Administració de la Societat 

Barcelona Activa, SA, en substitució del Sr. Alberto de Gregorio Prieto. Segon.- 

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

respectius estatuts, 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 en el Registre Mercantil i també dur a terme la correcció d'errors materials 

en cas necessari. 
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10.  ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de 

Barcelona, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords següents: 

Primer.- Nomenar l’Im. Sr. Francisco Sierra López membre del Consell d’Administració de la 

societat esmentada, en substitució del Sr. Germán Prado Pérez. Segon.- Establir que el termini 

de designació del conseller que es nomena serà l’establert en els respectius estatuts, sense 

perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 3r) 

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 en el Registre Mercantil i també la 

correcció d’errors materials en cas necessari. 

 

11.-  DESIGNAR representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona la Ima. Sra. Irma Rognoni i Viader en substitució de l’Im. 

Sr. Joaquim Forn i Chiariello, i la Ima. Sra. Eulàlia Reguant i Cura en substitució de la Ima. 

Sra. Maria Rovira i Torrens. 

 

12.- (478/17)  RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública del 

Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment per 

acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

de 19 d’abril de 2017, d’acord amb l’informe que obra a l’expedient i es dona per reproduït a 

efectes de motivació; INCORPORAR les al·legacions estimades en el text que se sotmet a 

aprovació definitiva; APROVAR definitivament el Reglament de Participació de 

l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 

13.- (2016/548)  APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració signat entre la Diputació de 

Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en data 7 de setembre de 2016 per al desenvolupament 

del Protocol General del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

14.  ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci 

únic de la Societat Privada Municipal Foment de Ciutat, SA, els acords següents: Primer.- 

Designar el Sr. Carlos Prieto Gómez membre del Consell d'Administració de la Societat 

Foment de Ciutat, SA, en substitució del Sr. Antoni Estopà Garcia. Segon.- Establir que el 

termini de designació del conseller que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, 

sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 3r) 

FACULTAR indistintament la presidenta 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 en el Registre Mercantil i també la 

correcció d'errors materials en cas necessari. 

 

15.- (EM 2017-07/16) RESOLDRE l’al·legació presentada pel grup municipal de la CUP - Capgirem 

Barcelona durant el termini d’informació pública, d’acord amb l’informe adjunt que consta en 

l’expedient; i APROVAR definitivament la modificació dels estatuts de l’organisme autònom 

local Institut Municipal d’Urbanisme, per a la seva transformació en entitat pública 

empresarial local, aprovada inicialment per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, de 

12 de juliol de 2017; FIXAR l’entrada en vigor del canvi de forma jurídica a partir de l’1 de 

gener de 2018; i PUBLICAR el present acord i el text íntegre de la modificació dels estatuts 

en el BOP i en la Gaseta Municipal. 



Ref.: CP 

11/17 H. 14: 5 5  

 

Districte de Nou Barris 

 

16.- (17PL16465) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal de 

Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per crear i regular un equipament de 

barri situat enfront del carrer de Besiberri, a l'Illa Q del Turó de la Peira, delimitada pels 

carrers d'Aneto, d'Inca, del Montsant i de Besiberri, d’iniciativa municipal, amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament, informe que consta 

a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora al present acord, i TRAMETRE l’expedient 

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

 

Districte de Sant Andreu 

 

17.- (17PL16474) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 

la modificació del Pla especial d'ordenació i concreció del tipus d'equipament, carrer de 

Fernando Pessoa, 54-64, a Sant Andreu, promogut pel Taller Escola Barcelona SCCL. 

 

Districte de Sant Martí 

 

18.- (17PL16456) APROVAR definitivament el Pla de millora urbana per a l’ajust dels paràmetres urbanístics de 

la unitat d’actuació n. 7 delimitada pel PERI Eix Llacuna, promogut per la Junta de 

Compensació UA7 ERI Eix Llacuna, amb les modificacions a què fa referència l’informe de 

la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 

s’incorpora a aquest acord. 

 

19.- (17PL16461) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 

el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament situat al carrer del Concili de 

Trento amb el carrer del Treball, a Sant Martí de Provençals, d’iniciativa municipal, amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament, informe que consta 

a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora al present acord. 

 

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 


