Secretaria General

Ref.: CP 3/16
ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 26 de febrer de
2016.
Aprovació de les actes de la sessió extraordinària i de la sessió ordinària de 29 de gener de
2016.
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.
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.
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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.
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.
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D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / declaracions de grup
Es fa constar que les proposicions / declaracions de grup que es transcriuen a continuació
tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció de govern i no produeixen efectes jurídics
com a actes administratius resolutoris.
Del grup municipal de CiU:
Moció d’urgència:
1.-

El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Que el Govern de la ciutat reafirmi el seu
compromís per mantenir l’organització del Mobile World Congress a Barcelona. 2 .- Que el
Govern treballi per maximitzar els impactes positius que implica per a la ciutat la celebració de
congressos internacionals com el Mobile World Congress, fent que repercuteixin en una millora
de les oportunitats per als ciutadans i les ciutadanes de Barcelona. 3.- Lamentar la manca
d’acord entre la direcció de TMB i el comitè de vaga, en un conflicte que s’havia fet evident amb
temps suficient per afrontar les negociacions amb més marge de maniobra per a les parts
implicades. 4.- Demanar al Govern que reprengui les negociacions per acordar un conveni
col·lectiu al més aviat possible, i evitar, així, en el futur, situacions que perjudiquin els usuaris
del metro.
Del Grup Municipal d’ERC:

2.-

(M1519/2755) El Plenari del Consell Municipal acorda: Regular la implantació de cobertes
verdes, preferentment productives en forma d'horts, als edificis de la ciutat mitjançant una nova
ordenança que potenciï l'enjardinament i instal·lació d'aquests tipus de cobertes en el cas que
es realitzin noves edificacions, construccions o rehabilitacions integrals d'edificis. Amb la
finalitat de fomentar l'autoproducció alimentària, l'aparició de noves activitats econòmiques
relacionades amb l'agricultura urbana, millorar la qualitat de l'aire, regular l'escorrentia urbana
de les aigües pluvials, i millorar l'eficiència energètica dels edificis i construccions.
Del Grup Municipal PSC:

3.-

(M1519/2758) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda instar el
Govern municipal a plantejar al Govern de la Generalitat, en el marc de les reunions que
mantenen, de modificar l'impost sobre estades en establiments turístics per tal que l'Ajuntament
obtingui el 100% de la recaptació de l'impost generada a la ciutat, pugui acordar el seu import, i
que la destinació dels recursos generats pugui ser decidida pel Consistori per tal de, entre
altres, poder compensar les externalitats negatives que genera el turisme.
Del Grup Municipal del PP:

4.-

(M1519/2751) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a elaborar un
informe de les noves actuacions i serveis per realitzar a la ciutat segons els compromisos
anunciats per l’Alcaldia, indicant l’import i el calendari de cadascun tant si són propis com a
càrrec d’altres administracions públiques, i presentar-lo al Ple del Consell Municipal en tres
mesos.
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Del Grup Municipal de la CUP:
5.-

(M1519/2737) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Reclamar al Govern de la
Generalitat de Catalunya que estableixi uns nous criteris d’accés a les beques de menjador que
signifiquin un increment del nombre de famílies beneficiades fins a cobrir el 100%. Per cada
curs, els barems que s'acordin han d'assegurar l'accés a beques a aquelles famílies amb
ingressos inferiors al llindar de risc de pobresa calculat anualment per l'IDESCAT a partir de
l'Enquesta de condicions de vida. Segon.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya
que augmenti el finançament per tal de garantir que totes les famílies que compleixin el criteri
establert en el punt anterior tindran accés a la beca menjador el proper curs; i que faci com a
mínim la mateixa aportació que l'Ajuntament amb l'objectiu de progressivament arribar al 100%
del cost de finançament (atès que és la seva competència). Tercer.- El Govern municipal
vetllarà perquè aquesta demanda es faci efectiva, perquè s’incrementi la cobertura del 100% de
l’àpat i perquè es prenguin les mesures necessàries per garantir les necessitats alimentàries a
secundària i a la totalitat dels infants que ho necessitin al llarg de tot el curs, per tant, es
treballarà per obrir els menjadors escolars de secundària. Si es descarta l'obertura de
menjadors a secundària per a tots els centres, es concretaran les mesures que s'estan fent o
es pensen fer, els pressupostos destinats i els i les alumnes de secundària que s'estan
beneficiant o es beneficiaran d'aquests ajuts.
b) Proposició amb contingut de declaració institucional
Es fa constar que la proposició amb contingut de declaració institucional que es transcriu a
continuació té naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeix efectes
jurídics com a acte administratiu resolutori.
Del grup municipal de C’s:

Única.-

(M1519/2767) El Plenari del Consell Municipal acorda: L'Ajuntament de Barcelona, amb el
propòsit de refermar el seu compromís i preservar la memòria i el record de les víctimes de la
barbàrie terrorista, celebrarà cada 11 de març, amb caràcter anual, el dia per al record de les
víctimes d'atacs terroristes, a les seves famílies i amics, tal com ha estat declarat per la Unió
Europea.
E) Moció

Única.-

NOMENAR l'Im. Sr. Koldo Blanco Uzquiano representant de l’Ajuntament de Barcelona al
Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució de l’Im. Sr. Francisco
Sierra López.
F) Declaracions institucionals

1.

El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Reconèixer i posar-nos al servei, com a ajuntament,
de la lluita històrica feminista i dels moviments de dones que durant dècades han teixit aliances
transversals per al reconeixement mutu, l’apoderament de les dones i la justícia de gènere,
articulant estratègies de lluita cap a societats més justes i democràtiques que desafiïn les
relacions de poder que perpetuen les desigualtats de gènere i les desigualtats múltiples que
afecten les dones en funció de la seva orientació sexual, classe social, edat, religió, origen
nacional o ètnic, diversitat funcional, etcètera. 2.- Garantir el bon govern i una administració
inclusiva i democràtica, de manera que la igualtat de gènere sigui sistemàticament incorporada
als objectius de les polítiques sectorials i de districte, als pressupostos, les contractacions, les
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subvencions, la selecció del personal, la formació del personal polític i tècnic de l’Administració,
al disseny i seguiment de les polítiques públiques, i als processos de participació i deliberació,
entre altres iniciatives. 3.- Impulsar que la construcció de ciutat i del seu espai públic inclogui
sempre la perspectiva de gènere i, per tant, tingui en compte les necessitats de dones i homes,
grans, infants i persones amb diversitat funcional, i faciliti la vida quotidiana i la cura de tothom.
4.- Afirmar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona contra les violències masclistes i
l’eradicació del feminicidi, i dedicar, any rere any, els recursos necessaris tant materials com
humans en aquesta lluita, i fins que el fenomen sigui eradicat. 5.- Garantir el dret al propi cos de
les dones, a una maternitat lliure, i a la defensa dels drets sexuals i reproductius de les dones
lesbianes i bisexuals i de les persones trans. 6.- Adquirir un compromís públic real amb les
necessitats i el dret a la cura de la ciutadania al llarg de la vida, que es concreti en la provisió
de serveis públics suficients i de qualitat per a la petita infància i les persones amb intenses
necessitats de cura; el foment de la coresponsabilitat dels homes; el suport i ampliació de les
estratègies cooperatives i comunitàries de cura, i el reconeixent de la importància del treball de
cura per al sosteniment de la vida i el desenvolupament econòmic de la ciutat.
2.-

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona manifesta: 1.- Barcelona constata l’èxit de
l’edició d’enguany del MWC i felicita els seus organitzadors, Fira de Barcelona i GSMA, totes
les administracions implicades i les barcelonines i els barcelonins per aquest fet. 2.L’Ajuntament de Barcelona reitera el seu compromís amb el MWC per la importància que per a
la ciutat i la seva àrea metropolitana té i reconeix la importància d’aquest esdeveniment pel
prestigi internacional de la ciutat i per la dinamització de la seva economia. 3.- L’Ajuntament de
Barcelona fa una crida a treballar per tal que en pròximes edicions tots els serveis de la ciutat i
la seva àrea metropolitana estiguin al cent per cent del seu funcionament, com correspon en
esdeveniments d’aquest tipus. 4.- La voluntat de continuar treballant per tal que la celebració
del MWC contribueixi de manera creixent al desenvolupament del teixit econòmic en l’àmbit de
les TIC, la millora de l’accés, el coneixement i el bon ús de la tecnologia TIC als ciutadans i a
les ciutadanes, i el desenvolupament tecnològic que faciliti solucions als principals reptes
socioeconòmics de la ciutat.

3.-

El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Defensar un saló de l’ensenyament sense la
presència de les Forces Armades Espanyoles i promoure uns espais educatius que fomentin la
cultura de la pau, la convivència pacífica, els drets humans i la solidaritat internacional. 2 . Instar
el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona a fer
totes les gestions pertinents amb Fira de Barcelona per no permetre la representació
d’institucions militars al Saló de l’Ensenyament ni a cap altre espai educatiu i de lleure com el
Festival de la Infància. 3. Comunicar a totes les administracions competents el contingut
d’aquesta declaració institucional. 4. Instar les administracions competents, i, en concret, el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a no permetre la presència de cap
exèrcit al Saló de l’Ensenyament ni a cap espai educatiu.
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