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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

 

SESSIÓ DE 28 D'OCTUBRE DE 2016 
 

 

ORDRE DEL DIA 
 

 
 

A) Aprovació de les actes de la sessió extraordinària de 23 de setembre i de la sessió  

ordinària de 30 de setembre de 2016 
 

B) Part informativa 
 

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.- (20150038) APROVAR definitivament la modificació dels articles 1r, 2n, 3r, 4t, 6è, 7è, 

8è,10è, 11è i disposició addicional primera del Reglament del Consell Municipal de 

Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de Barcelona. PUBLICAR aquest 

acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) a la Gaseta Municipal i al tauler 

d’anuncis de l’Ajuntament. 

 
2.- (CO 2016-10/22) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Patronat del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en la sessió d'11 de juliol de 2016, relatiu a 

l’aprovació definitiva 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, com la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic i altres modificacions adients, segons 

consta a l’expedient administratiu annex. 

 
3.-                                      RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 20 d’octubre de 2016, que designa 

membres del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet les persones següents: El 

Sr. Valentí Oviedo Cornejo, el Sr. Xavier Marcé Carol i el Sr. Salvador Illa Roca, en 

substitució, respectivament, del Sr. Fernando Pindado Sánchez, la Sra. Berta Sureda 

Berna i el Sr. Carles Sala Marzal. 

 
4.-                                      DESIGNAR  el  Sr.  Xavier  Marcé  Carol  representant  de  l’Ajuntament  de 

Barcelona al Consell General del Consorci del Centre de Cultura Contemporània. 

Casa de la Caritat, en substitució de la Sra. Berta Sureda Berna. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 
 
5.- (19/2016)                     RATIFICAR el Decret de l’alcaldia S1/D/2016-2158, de 15 de juliol de 2016, 

pel qual es resol ATORGAR la distinció de reconeixement, a títol honorífic, al Sr. 

Domingo Tarrasón i Gil, funcionari municipal amb núm. de matrícula 12.136, d’acord 

amb el que estableix la disposició addicional del Reglament d’honors i recompenses 

dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, de 17 de 

setembre de 1976, en reconeixement a les seves actuacions i col·laboració envers 

l’SPEIS d’aquesta ciutat. 

 
6.- (77-2016)                     RATIFICAR el Decret de l’alcaldia S1/D/2016-2159, de 15 de juliol de 2016, 

pel qual es resol ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei de 

Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament que figuren en les relacions adjuntes, en 

les categories d’argent i bronze, per haver prestat serveis sense interrupció durant 35 o 

25 anys, sense cap nota desfavorable en els seus expedients personals; la concessió de 

la medalla en la categoria d’argent produeix els beneficis establerts a l’article 5 del 

Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei 

d’Extinció d’Incendis, de 17 de setembre de 1976. 

7.- (2016/1220)                 ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2016 als ciutadans, ciutadanes 

i entitats que proposa aquest Plenari del Consell Municipal i els respectius consells de 

districte, com a mereixedors d’aquest guardó, perquè amb la pràctica de la seva labor 

professional o social han contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, 

les virtuts i els valors cívics. A iniciativa del Plenari del Consell Municipal: Front 

d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), Sr. Enric Argullol i Murgadas, Sr. Joan 

Tàpia; Fundació Vicki Bernadet, Sr. Lluís Sierra (a títol pòstum). A iniciativa dels 

consells de districte: Ciutat Vella: El Sr. Vicens Forner i Escola de Músics i Escola de 

Música Juan Pedro Carrero. L’Eixample: Associació Can Roger i Sr. Víctor Eusebio 

Apolinario Muraña (a títol pòstum). Sants-Montjuïc: El Sr. Josep Maria Domingo 

Pedret i Taula de Dones de la Marina. Les Corts: IPT Escola Moragas i Taller 

Ocupacional  Ariadna.  Sarrià  -  Sant  Gervasi:  Sra.  Montserrat  Puig  Cardona  i 

Associació Privada AIS (Ayuda a la Infancia sin Recursos); Gràcia: Sra. Josefina 

Altés Campà i Fundació Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia. Horta- 

Guinardó: Comitè Allende i Sr. Josep Ferré Sempere. Nou Barris: Coordinadora 

d’Entitats SAP Muntanya i Associació Can Ensenya (associació pro persones amb 

discapacitat psíquica). Sant Andreu: El Sr. Xavier Palos Ezquerra i Banc del Temps 

del Bon Pastor. Sant Martí: Associació de Dones Ambar-Prim i Fundació El Xop. 

 
8.- (1479/2015)               NOMENAR com a membres del Consell de Ciutat com a persones de renom 

ciutadà, i d’acord amb l’article 7.1, apartat e) del Reglament intern del Consell de 

Ciutat, el Sr. Amadou Bocar Daff i la Sra. Wafaa Moussaoui Rahhab. 

 
9.- (20164345 i 20164346) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit núm. 20164345 i 

20164346, a favor de l’empresa Banco Santander, SA, amb NIF A39000013, relatius, 

el primer, a la quantitat d'11.536,32 euros que correspon a la mensualitat de juliol de 

2013 del contracte 11003308 (lot 3 de l’expedient 20114060) de subministrament 

mitjançant arrendament de 16 vehicles tipus turisme, sense distintius, per a l’ús de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona, que va quedar pendent de pagament, i el segon, a 

l’import de 10.815,30 euros, corresponent a la despesa generada per la utilització de 

15 vehicles tipus turisme propietat de l’empresa indicada, durant el mes de desembre 

de 2015, i no reconeguda a l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i 

OBLIGAR a favor de l’empresa Banco Santander, SA, amb NIF A39000013, per una 
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part, la despesa d'11.536,32 euros, IVA inclòs, 9.534,15 euros de la qual corresponen 

a l’import net i 2.002,17 euros, a l’IVA al 21%; i d'altra banda, la despesa per import 

de 10.815,30 euros, IVA inclòs, 8.938,26 euros del qual corresponen a l’import net i 

1.877,04 euros, a l’IVA al 21%; ambdues a càrrec a la partida 0401 20400 13211, del 

pressupost de 2016. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
10.- (CO 2016-10/23) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per l’Assemblea General del 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la sessió de 20 de juny de 
2016, relatiu a l’ampliació de la modificació dels seus estatuts aprovats per 

l’Assemblea General de l’entitat en la sessió de 22 de juliol de 2014, 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 d’altres modificacions 

adients, segons consta en l’expedient administratiu annex. 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 
11.- (14PL16284)              SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb els articles 92.1.b 

del text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost) i 42.5 de 

la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú (Llei 30/92, de 26 de novembre) del Pla especial integral i de 

millora urbana per a l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers de Bonaplata, 44- 

52 i carrer Fontcoberta, 16-24, promogut per Bigdal 5000, SL, en vista de l’existència 

de motius determinants de la suspensió de la seva aprovació, a què fa referència 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i es dóna 

per  reproduït  a  efectes  de  motivació;  ADVERTIR  als  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 s'arxivaran les 

actuacions; NOTIFICAR el present acord als promotors del pla. 

 
Districte de Gràcia 

 
12.- (14PL16208)              RECTIFICAR, a l'empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 

del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  l’errada 

material continguda al document aprovat definitivament pel Plenari del Consell 

Municipal en sessió de 27 de maig de 2016, del Pla especial d’establiments de 

concurrència pública i altres activitats del Districte de Gràcia, d’iniciativa municipal, 

en el sentit a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que 

es dóna per reproduït a efectes de motivació; INCORPORAR la documentació 

corregida al document definitiu del pla. 

 
c) Proposicions 

 

 
 

D) Part d'impuls i control 

a) Proposicions / declaracions de grup 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

c) Precs 
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d) Preguntes 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 
 

 
 

E) Mocions 
 

 
 

F) Declaracions institucionals 


