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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 26 DE FEBRER DE 2016 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

 

B) Part informativa 
 

Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2015 

 

a) Despatx d'ofici 

b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 

b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

1.- (CF 2016-02/2) RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona, com a ens consorciat, 

l’acord adoptat per la Junta de Govern del Consorci del Pla de Rehabilitació i 

Equipament de Teatres de Barcelona en la sessió de 20 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 

i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 

mesures de reforma administrativa, a més d’altres modificacions adients, segons 

consta en l’expedient administratiu. 

 

2.- (CF 2016-02/3) RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona, com a ens consorciat, 

l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci Institut Ramon Llull en sessió de 16 

de desembre 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 i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 

racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i altres 

modificacions adients, segons consta en l’expedient administratiu. 



Ref.: CP 

3/16 V. 17/ 2/ 

2016 H. 10. 6 

3  

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

3.-  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 membres del Consell d'Administració de la Societat 

Foment de Ciutat, SA, les persones següents: Presidenta, Excma. Sra. Ada Colau 

Ballano, en substitució de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid; i com a membre el Sr. Jordi 

Martí Grau, en substitució del Sr. Antoni Font Ferrer. Segon.- Establir que el termini 

de designació del conseller i consellera que es nomenen 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 els 

nomenaments anteriors, així com 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.- (1479/15)  NOMENAR com a membres del Consell de Ciutat els representants de les 

institucions més significatives de la ciutat i les persones de renom ciutadà que figuren 

a l’annex I i II, respectivament, de conformitat amb l’article 7.1, apartats c) i e) del 

Reglament intern del Consell de Ciutat. 

 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

5.- (14PL16180)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de 

protecció arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la 

ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència 

l’informe de la Direcció de Serveis 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. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

6.- (13PL16108)  DENEGAR l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.c del 

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

especial urbanístic d’ordenació de l’ampliació de l’edificació de la finca situada al 

camí de la Santa Creu d’Olorda, a Vallvidrera, núms. 79-81, promogut per Ramón 

Comerma i Oliva, tenint en compte l’existència de motius determinants de la 

denegació de la seva aprovació, als quals fa referència l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït; i 

NOTIFICAR l'acord adoptat als promotors del pla. 
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Districte d’Horta-Guinardó 

 

7.- (15PL16369)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a l’ús com a 

equipament de la finca de Can Garcini, situada al carrer Xiprer núm. 40-46, 

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 Nou Barris 

 

8.- (15PL16366)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació del nou 

equipament situat al carrer de Sant Iscle, 50-54, destinat a piscina i pista poliesportiva, 

al districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa 

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

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


