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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

SESSIÓ DE 29 D'ABRIL 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.- (EM 2016-04/5) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell Plenari de 

l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades municipals Barcelona 

de Serveis Municipals, SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, Informació i 

Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Societat Municipal Barcelona 

Gestió Urbanística, SA, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i Foment de Ciutat, SA, els 

acords següents: APROVAR els comptes anuals de cada societat i els comptes anuals 

consolidats de Barcelona de Serveis Municipals, SA, tancats a 31 de desembre de 2015, 

integrats pel Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni 

net, l’Estat de fluxos d’efectiu i la Memòria. APROVAR els corresponents informes de 

gestió. APROVAR la gestió realitzada en l'exercici 2015 pels administradors respectius. 

APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats de l'exercici tancat a 31 de 

desembre de 2015, segons consta en document annex. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

2.- (1576/2013)  RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 22 d’abril de 2016, que DÓNA 

compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 

1001/2015, de 18 de desembre, que determina el caràcter consolidable dels increments 

de l’1% de la massa salarial de l’Ajuntament de Barcelona pels anys 2007 i 2008 segons 

els criteris acordats en la Mesa General de Negociació de 18 de febrer i de 14 d’abril de 

2016, i per tant ABONAR els endarreriments que en deriven en la mensualitat del mes 

d’abril. En tot cas, no correspon aquest abonament al personal electe, comissionats/ades 

i delegats/ades, consellers/es de districte i síndic/a de greuges. APROVAR les taules 

retributives des de 2007 a 2016 que s’annexen i que són resultat de l’aplicació de la 
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sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 1001/2015, de 18 de 

desembre. 

 

3.-  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: NOMENAR l'Im. Sr. Eloi Badia Casas membre i vicepresident del Consell 

d'Administració de la Societat, en substitució de la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. 

ESTABLIR que el termini de designació del conseller que es nomena serà l'establert en 

els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que sigui procedent en el canvi de 

mandat consistorial. 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. 

 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

4.- (20160044 IBE) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Federació Catalana 

d’Atletisme per la seva tasca com a motor de l’atletisme català, i per la seva vinculació 

i dedicació a la promoció de l’atletisme a la ciutat de Barcelona. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

5.- (CO 2016-04/7) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per la Junta General del 

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, en sessió de 10 de desembre de 2014, 

relatiu a l’aprovació inicial 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 d’altres modificacions adients, 

d’acord amb el text incorporat en l’expedient administratiu. ENCARREGAR al 

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs (en endavant, un cop aprovada 

definitivament la modificació dels seus estatuts i en vigor, Consorci Besòs Tordera), 

que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, procedeixi a la publicació dels 

corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, sotmetiment de l’expedient a 

informació pública, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com que 

procedeixi a la publicació íntegra del text de la modificació dels estatuts definitivament 

aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. CONSIDERAR 

definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels estatuts del 

Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs pel cas que durant el període 

d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. DONAR trasllat del 

present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, als efectes 

escaients. 
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Districte de l’Eixample 

 

6.- (13PL16155)  RECTIFICAR, a l'empara de l’article 105.2 de la Llei de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’errada material 

continguda al plànol PROP-01 del document aprovat definitivament pel Plenari del 

Consell Municipal en sessió de 3 d’octubre de 2014, del Pla de millora urbana 

d’ordenació volumètrica de l’edifici situat entre mitgeres al passatge de Mercader, núm. 

11, promogut per Grup MED Corporatiu, SAU, 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 el plànol esmenat al document definitiu del pla. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

7.- (09PL15395)  DECLARAR la caducitat, de conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 4/1999, 

de 13 de gener, de modificació de la llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, de la tramitació del Pla especial 

urbanístic i de millora urbana per a la concreció de la titularitat, tipus i ordenació dels 

sòls d’equipament de les parcel·les al carrer Pomaret, 106-108, promogut per la 

Fundación Real Monasterio de Santa Isabel, tenint en compte l’existència de motius 

determinants per a la declaració de caducitat, fonamentats a l’informe de la Direcció de 

Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i, a l'efecte de motivació, s’incorpora 

a aquest acord; NOTIFICAR aquest acord als promotors del pla, i PROCEDIR a l’arxiu 

de les actuacions. 

 

Districte de Sant Andreu 

 

8.- (15PL16358)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral de la parcel·la situada al 

carrer Pons i Gallarza, núm. 32, i carrer Fraga, núms. 2-18, promogut per 080 

Arquitectura i Gestió, SL, amb les modificacions a què fa referència l’informe tècnic- 

jurídic 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 


