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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 25 DE NOVEMBRE 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) Informe 

 

1.- La Salut a Barcelona 2015. 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

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

a soci únic de la Societat Privada Municipal Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, els 

acords següents: Primer.- DESIGNAR el Sr. Frederic Ximeno Roca membre del 

Consell d'Administració de la Societat Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, en substitució 

de la Sra. Eva Herrero Alonso. 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. 

 

3.-  MODIFICAR els apartats primer i segon de la disposició addicional segona 

del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari 

del Consell Municipal en sessió de 14 de juliol de 2015, segons documentació que 

consta a l’expedient. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Gràcia 

 

4.- (15PL16307)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità a l'àmbit delimitat 
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pels carrers de l'Argentera, núms. 5 a 11 i 10 a 18, de Cambrils, núm. 12, i de la 

Farigola, núms. 31 a 47, al barri de Vallcarca, del districte de Gràcia, d’iniciativa 

municipal; TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per 

a la seva aprovació definitiva. 

 

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 


