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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 10 D’ABRIL DE 2018 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

Part decisòria / executiva 
 

Propostes d'acord 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

1.- (1477/17)   Primer.- APROVAR, a l’empara d’allò que estableix l’article 35 de la Llei 22/1998, de 

30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la celebració de la consulta 

ciutadana següent: 

 

D’iniciativa ciutadana: 

 

Promoguda per l’associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, per sotmetre a 

consulta la pregunta següent: “Vol vostè que la gestió de l’aigua a Barcelona sigui 

pública i amb participació ciutadana?” 

 

Segon.- DETERMINAR que la consulta ciutadana referida a l’apartat primer és 

d’àmbit de ciutat. 

 

Tercer.- ESTABLIR que hi poden participar les persones majors de 16 anys inscrites al 

padró municipal de Barcelona. 

 

Quart.- PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament com a membres de la comissió de 

seguiment per a aquesta consulta les persones següents: 

 

- Montserrat Morera Isern 

- Guillem Soler Solé 

- Elisabeth Casañas Calcines 

- Àlex Goñi Febrer 

- Enric Estrenjer Mortes 

 

Cinquè.- ATORGAR un termini de deu dies hàbils, a comptar de la publicació 

d’aquest acord, perquè les entitats inscrites en el fitxer general d’entitats ciutadanes 

que ho vulguin, sol·licitin, mitjançant escrit raonat, que se les consideri entitats 

interessades en el procés de consulta. 

 

Sisè.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 

la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament de Barcelona. 
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2.- (1477/17)   Primer.- APROVAR, a l’empara d’allò que estableix l’article 35 de la Llei 22/1998, de 

30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la celebració de la consulta 

ciutadana següent: 

 

D’iniciativa ciutadana: 

 

Promoguda per l’Associació d’Informació i Denúncia del Racisme Institucional: 

Suport i Seguiment Antiracista (IDRISSA), per sotmetre a consulta la pregunta 

següent: “Esteu d’acord que es canviï el nom de la plaça d’Antonio López pel de 

plaça d’Idrissa Diallo com un acte de reparació històrica?” 

 

Segon.- DETERMINAR que la consulta ciutadana referida a l’apartat primer és 

d’àmbit de ciutat. 

 

Tercer.- ESTABLIR que hi poden participar les persones majors de 16 anys inscrites al 

padró municipal de Barcelona. 

 

Quart.- PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament com a membres de la comissió de 

seguiment per a aquesta consulta les persones següents: 

 

- Montserrat Morera Isern 

- Guillem Soler Solé 

- Elisabeth Casañas Calcines 

- Àlex Goñi Febrer 

- Enric Estrenjer Mortes 

 

Cinquè.- ATORGAR un termini de deu dies hàbils, a comptar de la publicació 

d’aquest acord, perquè les entitats inscrites en el fitxer general d’entitats ciutadanes 

que ho vulguin, sol·licitin, mitjançant escrit raonat, que se les consideri entitats 

interessades en el procés de consulta. 

 

Sisè.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 

la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

3.- (505/18)   Primer.- APROVAR, a l’empara d’allò establert a l’article 35 de la Llei 22/1998, de 30 de 

desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la celebració de la consulta ciutadana 

següent: 

 

D’iniciativa municipal: 

 

Per sotmetre a consulta la pregunta següent: “El solar del carrer del Rec Comtal, 19, 

està qualificat com a habitatge públic. Esteu d’acord a canviar el planejament del 

carrer del Rec Comtal, 19, qualificat d’habitatge públic per una qualificació de 

zona verda o equipament de planta baixa i una primera planta? No; Sí, zona 

verda; Sí, equipament de planta baixa i una primera planta”. 

 

Segon.- DETERMINAR que la consulta ciutadana referida a l’apartat primer és 

d’àmbit de ciutat. 
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Tercer.- ESTABLIR que hi poden participar les persones majors de 16 anys inscrites al 

padró municipal de Barcelona. 

 

Quart.- PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament com a membres de la comissió de 

seguiment per a aquesta consulta les persones següents: 

 

- Montserrat Morera Isern 

- Guillem Soler Solé 

- Elisabeth Casañas Calcines 

- Àlex Goñi Febrer 

- Enric Estrenjer Mortes 

 

Cinquè.- ATORGAR un termini de deu dies hàbils, a comptar de la publicació 

d’aquest acord, perquè les entitats inscrites en el fitxer general d’entitats ciutadanes 

que ho vulguin, sol·licitin, mitjançant escrit raonat, que se les consideri entitats 

interessades en el procés de consulta. 

 

Sisè.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 

la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

4.- (556/18)   Primer.- APROVAR, a l’empara d’allò establert a l’article 35 de la Llei 22/1998, de 30 de 

desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, la celebració de la consulta ciutadana 

següent: 

 

D’iniciativa municipal: 

 

Per sotmetre a consulta la pregunta següent: “Esteu d’acord a modificar el pla 

urbanístic del 22@ de les zones encara no transformades o inacabades perquè 

l’habitatge públic superi les previsions actuals fins arribar a un màxim del 30%? 

 

Segon.- DETERMINAR que la consulta ciutadana referida a l’apartat primer és de 

l’àmbit del districte de Sant Martí. 

 

Tercer.- ESTABLIR que hi poden participar les persones de més de 16 anys inscrites al 

padró municipal de Barcelona al districte de Sant Martí. 

 

Quart.- PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament com a membres de la comissió de 

seguiment per a aquesta consulta les persones següents: 

 

- Montserrat Morera Isern 

- Guillem Soler Solé 

- Elisabeth Casañas Calcines 

- Àlex Goñi Febrer 

- Enric Estrenjer Mortes 

 

Cinquè.- ATORGAR un termini de deu dies hàbils, a comptar de la publicació 

d’aquest acord, perquè les entitats inscrites en el fitxer general d’entitats ciutadanes 

que ho vulguin, sol·licitin, mitjançant escrit raonat, que se les consideri entitats 

interessades en el procés de consulta. 
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Sisè.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 

la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

5.- (18SD0072CO) Primer.- APROVAR el protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, per a l’execució de les obres i 

posterior explotació de la primera fase de la xarxa tramviària unificada. Segon.- 

FACULTAR la quarta tinenta d’alcaldia, la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la 

signatura d'aquest protocol de col·laboració. 


