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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 23 DE DESEMBRE DE 2016 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

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.-  RESOLDRE   les   al·legacions   presentades   al   projecte   de pressupostos 

(general i consolidat) de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017, així com les 

seves bases d’execució i annexos, durant el termini d’informació pública, d’acord amb 

l’informe que consta a l’expedient; APROVAR definitivament el pressupost general 

de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017, integrat per: a) el de la mateixa 

entitat; b) els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat, 2. Institut Municipal d’Educació, 3. Institut Municipal 

d’Informàtica, 4. Institut Municipal d’Hisenda, 5. Institut Municipal d’Urbanisme, 6. 

Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, 7. Institut Municipal de 

Mercats, 8. Institut Barcelona Esports i 9. Institut Municipal de Serveis Socials; c) els 

estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1. 

Institut de Cultura de Barcelona, 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins, 3. Patronat 

Municipal de l’Habitatge i 4. Institut Municipal Fundació Mies Van der Röhe; d) els 

estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils següents: 1. 

Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), 2. Informació i Comunicació de 

Barcelona, SA, 3. Barcelona Activa, SA, SPM, 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA, 

5. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), 6. Foment de Ciutat, SA, i 

7. Barcelona Cicle de l’Aigua, SA; APROVAR definitivament les bases d’execució, la 

plantilla de personal i la resta d’annexos per a l’exercici 2017; APROVAR 

definitivament el Pressupost consolidat de l’Ajuntament de  Barcelona per a l’any 

2017 d’acord amb la Llei general d’estabilitat pressupostària; VINCULAR 

l’aprovació dels pressupostos 2017 a la qüestió de confiança que planteja l’alcaldessa 

a l’empara i als efectes previstos a l’article 197 bis de la Llei orgànica 5/1985, de 19 

de juny, de règim electoral general; i SOTMETRE, en conseqüència, l’adopció de la 

present proposta d’acord i de la qüestió de confiança que incorpora al sistema nominal 

de votació mitjançant crida pública. 
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2.- (EM 2016-12/27) NOMENAR, en l’exercici  de  les  competències  reservades  al  Plenari  del  

Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a les societats privades 

municipals Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de 

Barcelona, SA, Barcelona Activa, SAU, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, 

Barcelona Gestió Urbanística, SA i Foment de Ciutat, SA, auditors de cadascuna 

d’elles per als exercicis 2016, 2017 i 2018 Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. 

NOMENAR, com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, auditors dels 

seus comptes anuals consolidats per als exercicis 2016 i 2017 i 2018 Faura-Casas 

Auditors-Consultors, SL. REVOCAR, com a soci únic de la societat privada  

municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, el nomenament de 

PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, i Gabinete Técnico de Auditoría y 

Consultoría, SA, conjuntament, com a auditors dels seus comptes anuals per a 

l’exercici 2016, i NOMENAR auditors dels seus comptes anuals per als exercicis 

2016, 2017 i 2018 Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. CONDICIONAR la plena 

efectivitat d’aquests acords a la formalització del contracte d’acord amb el 

procediment establert a la clàusula 14.2 del Plec de clàusules administratives 

particulars de la licitació. 

 

3.-  ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a  l'Ajuntament 

com a soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona de Serveis Municipals, 

SA, els acords següents: Primer.- Designar el Sr. Germán Prado Pérez membre del 

Consell d'Administració de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, en 

substitució  del Sr. Manel Garcia Bofill. 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 

la correcció d'errors materials en cas necessari. 

 

4.-  RESTAR  assabentat  de  la  Memòria  del  Consell  Tributari corresponent a 

l’any 2015. 

 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

5.- (CO 2016-12/26)         RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Ple del Consorci per a 

la Normalització Lingüística, en sessió de 8 de maig de 2015, relatiu a l’aprovació de 

la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 

de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, a la Llei 

15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 

reforma administrativa, i a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, segons consta a 

l’expedient administratiu annex. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ  

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

6.- (0289/14)  RESOLDRE les al·legacions formulades a la revisió del contracte programa 

entre l’Ajuntament de Barcelona i Informació i Comunicació de Barcelona, SA, 

aprovada inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció en sessió de 20 de juliol de 2016, en els termes que resulten de 

l’informe que obra a l’expedient; APROVAR definitivament la revisió del contracte 

programa entre l’Ajuntament de Barcelona i Informació i Comunicació de Barcelona, 

SA, per a la prestació, durant el període 2014-2017, dels serveis públics de televisió i 

ràdio locals de Barcelona, d’acord amb el text que obra a l’expedient i s'incorpora com 

a annex a aquest acord; FORMALITZAR-LO mitjançant document administratiu, per 

subscriure amb el legal representant d’ICB, SA;  i NOTIFICAR el present acord al 

Consell d’Administració d’ICB, SA i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

 

7.- (517/16)  RESOLDRE les al·legacions formulades a l’aprovació inicial en els termes 

que figuren a l'expedient i APROVAR definitivament la modificació de l’article 8 del 

Reglament d’organització i funcionament dels serveis públics de televisió i  ràdio 

locals de Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 30 de maig de 2008 i 

modificat per acord del mateix òrgan de 25 de juliol de 2014, i la correlativa de 

l’article 14 dels estatuts de l’entitat gestora Informació i Comunicació de Barcelona, 

SA, SPM, d’acord amb el text que s’incorpora com a annex; PUBLICAR el text 

íntegre d'ambdues modificacions al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 

Gaseta Municipal. 

 

8.- (GE/1/2016)  ACCEPTAR de l'Agència de Salut  Pública de Barcelona la delegació de 

l’exercici de la potestat sancionadora en matèria de venda i consum de begudes 

alcohòliques, en l’àmbit de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència 

en matèria de substàncies que puguin generar dependència, competència atribuïda a 

aquesta agència per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona. La delegació abraça la incoació, instrucció i resolució dels expedients 

sancionadors, la resolució dels recursos que s’interposin en via administrativa, així 

com la defensa jurídica en via contenciós-administrativa, i la gestió i el cobrament de 

les sancions imposades. Les condicions d’aquesta delegació s’estableixen a l’annex 

d'aquest acord, i en formen part integrant; ESTABLIR que les resolucions 

administratives que s’adoptin per delegació han d’indicar aquesta circumstància. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

9.- (2008/060 Vol. 68)      RATIFICAR, d’acord amb les competències d’aquest consell municipal com 

a òrgan de contractació, en virtut de l’article 11.1.r de la Carta municipal de 

Barcelona, el Decret d’Alcaldia de 17 de novembre de 2016 relatiu a la incoació de 

diligències prèvies per possible incompliment del contracte de serveis de neteja de 

l’espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, zona centre, i 

el Decret d’Alcaldia de 2 de desembre de 2016 relatiu a la declaració de limitació del 

dret d’accés a la informació pública i, per tant, de reserva de l’expedient administratiu 

incoat, ambdós del següent tenor literal: “INCOAR expedient administratiu de 

diligències informatives prèvies, de conformitat amb l’article 55 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 

per tal d’investigar i avaluar les informacions facilitades a l’Ajuntament sobre el 
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possible incompliment contractual de l’adjudicatari del contracte de neteja de l’espai 

públic i recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, Zona Centre, FCC 

Fomento de Construcciones y Contratas, SA. NOMENAR instructor de les actuacions 

el Sr. Carles Vázquez González, director de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i 

secretària la Sra. Sílvia Vèrnia Trillo. ORDENAR a l’instructor l’impuls de les 

diligències, amb la realització de qualsevol tràmit, petició o prova que resultin 

necessaris per dictaminar sobre els fets, les possibles responsabilitats i la procedència 

d’incoació de l’expedient que resulti oportú.” “DECLARAR, a l’empara dels arts. 

21.1.b) de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern i 14.1.e) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern, limitat el dret d’accés a 

la informació pública i, per tant, la reserva de l’expedient administratiu de diligències 

informatives prèvies per tal d’investigar i avaluar les informacions facilitades a 

l’Ajuntament sobre el possible incompliment contractual de l’adjudicatari del 

contracte de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de 

Barcelona, zona centre, FCC Fomento de Construcciones y Contratas, SA, en la 

mesura que el lliure accés suposa un perjudici per a la investigació dels fets que han 

donat lloc a la incoació de l’expedient esmentat.” 

 

Districte de Sants-Montjuïc - Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó - 

Districte de Sant Martí 

 

10.- (16PL16387)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3  de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del PGM per a la incorporació al sistema 

d'habitatges dotacionals dels sòls situats a la carretera de Sant Cugat 2x, l’avinguda 

Mare de Déu de Montserrat, 5-11, i els carrers Arenys, 79-89, avinguda Cardenal 

Vidal i Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada, 95-97, Veneçuela, 96-106, i Alts Forns, 

84-86, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què fa referència l’informe de 

la Direcció de Planejament; RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 

d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la 

direcció esmentada de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a 

l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord; TRAMETRE 

l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 

definitiva. 

 

Districte de Sant Martí 

 

11.- (15PL16373)  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 per a la implantació de locals comercials inferiors a 2.500 m2 de 

superfície de venda, al Centre Comercial de Diagonal Mar, promogut per NW 

Diagonal DM1 SL, tenint en compte l’existència de motius determinants per a 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, a comptar 

des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per realitzar les activitats 

necessàries per continuar la tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la 

caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; 

NOTIFICAR el present acord als promotors del pla. 

 



Ref.: CP 15/16 

V. 13/12/2016 

H. 10. 12 

6  

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 proposicions / declaracions de grup 

 
 

E) Mocions 
 

 

F) Declaracions institucionals 


