
 
 

 

 

Ref.: CP 2/16 

V. 19/1/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 29 DE GENER DE 2016 

ORDRE DEL DIA 



Ref.: CP 

1/16 V. 

19/1/2016 H. 

9. 25 

2  

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 29 DE GENER 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.- (2015/214)  APROVAR definitivament, d’acord amb l’article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Reglament de funcionament intern del Consell Turisme i Ciutat, amb les 

modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Turisme integrada en la 

Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme; RESOLDRE les al·legacions presentades 

en tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb els informes 

de valoració de les al·legacions; informes tots que consten a l’expedient i, a l'efecte de 

motivació, s’incorporen a aquest acord; PUBLICAR el present acord al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

2.- (15PL16380)  DONAR conformitat al text refós del Pla de millora urbana per a la 

reordenació volumètrica de la parcel·la núm.1 del Projecte de reparcel·lació del Pla de 

millora urbana Porta Firal i del Pla de millora urbana per a la reordenació de les 

parcel·les núm. 1 i 3 del Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana Porta 

Firal, d’iniciativa municipal. 

 

Districte de les Corts 

 

3.- (15PL16368)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla especial urbanístic d’ordenació 

del recinte del Reial Club de Tennis de Barcelona 1899, promogut pel Reial Club de 

Tennis Barcelona 1899. 



Ref.: CP 

1/16 V. 

19/1/2016 H. 

9. 25 

3  

Districte de Sant Martí 

 

4.- (15PL16312)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla de millora urbana per a l’ordenació 

dels sòls qualificats 13b de la Unitat d’Actuació 2, sector tradicional dels carrers de 

Tortellà i Pellaires, de la MPGM al Front Marítim del Poblenou, promogut per 

Metrovacesa, SA i Enrique Pérez Aleza, amb les modificacions a què fa referència 

l’informe tecnicojurídic 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; 

REQUERIR al promotor que, en el termini màxim d’un any a comptar des del dia 

següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia de 644,64 euros, 

corresponent al 12% del valor de les obres d’urbanització inherents al planejament, als 

efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 

modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, i com a requisit previ per a la publicació d’aquest acord. 

 

5.- (15PL16323)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers de 

Sancho de Ávila, d’Àlaba, d’Almogàvers i de Pamplona, promogut per la Junta de 

Compensació del PMU, amb les modificacions a què fa referència l’informe 

tecnicojurídic 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; 

REQUERIR al promotor que, en el termini màxim d’un any a comptar des del dia 

següent a la notificació del present acord, constitueixi la garantia per un import de 

32.385,60 euros, corresponent al 12% del valor de les obres d’urbanització inherents 

al planejament, als efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012 de 22 

de febrer de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ per a la publicació d’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 


