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ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 27 de novembre 
de 2015. 

 
Aprovació de l’acta de la sessió de 30 d’octubre de 2015. 

 
 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 
1.- I) APROVAR el Compte general de l’exercici 2013 corresponent a l’Ajuntament, als organismes 

autònoms municipals, a les entitats públiques empresarials i a les societats mercantils de 
capital íntegrament municipal. II) APROVAR el Compte general de l’exercici 2014 corresponent 
a l’Ajuntament, als organismes autònoms municipals, a les entitats públiques empresarials i a 
les societats mercantils de capital íntegrament municipal. III) ADOPTAR, en l'exercici de les 
competències reservades al Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona amb relació a la 
societat privada municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords següents: 
APROVAR els comptes anuals i els comptes anuals consolidats de Barcelona de Serveis 
Municipals, SA, tancats a 31 de desembre de 2013 i a 31 de desembre de 2014, 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 dels exercicis 2013 i 
2014; APROVAR la gestió realitzada als exercicis 2013 i 2014 pels administradors respectius; 
APROVAR la distribució de resultats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2013 —el 
benefici obtingut, 2.933.100,27 euros, es destina íntegrament a reserva voluntària— i la 
distribució de resultats de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2014 —el benefici obtingut, 
18.046.176,69 euros, es destina a reserva legal, 600.000,00 euros, i a reserva voluntària, 
17.446.176,69 euros—, segons consta en document annex. 

 
2.- RESTAR assabentat de l’Informe de la Intervenció General sobre fiscalització a posteriori, 

corresponent a l’exercici 2014. 
 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

3.- (2177/2015) APROVAR, d’acord amb l’article 1 dels estatuts del Consorci del Pla de 
Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, l’addenda al conveni de col·laboració 
entre l’Administració general de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, 
signat el 15 de novembre de 2001, modificat i prorrogat el 21 de febrer de 2007 i el 13 de 
setembre de 2011, per la qual es prorroga la vigència del Consorci del Pla de Rehabilitació i 
Equipament de Teatres de Barcelona per al període 2016-2020, i s’acorda l’aportació 
econòmica per part de l’Ajuntament de Barcelona per import màxim de 751.265,15 euros 
(150.253,03 euros anuals), que es farà amb càrrec a l’estat de previsions d’ingressos i 
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despeses de l’Institut de Cultura de Barcelona, tot condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per a cada exercici pressupostari i a l’efectiva aprovació de les aportacions per les 
altres administracions consorciades. 

 
 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 

 

4.- NOMENAR l'Im. Sr. Eloi Badia Casas representant de l’Ajuntament de Barcelona al Consell 
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució de la Ima. Sra. Laia Ortiz 
Castellví. 

 
5.- ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic de la 

Societat Barcelona Gestió Urbanística, SA, els acords següents: Primer.- Designar l’Im. Sr. Eloi 
Badia Casas membre del Consell d'Administració de la societat esmentada, en substitució del 
Sr. Raimundo Viejo Viñas. Segon.- Establir que el termini de designació del conseller que es 
nomena serà l'establert en els estatuts respectius, 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 
el nomenament anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció 
al Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari. 

 
6.- RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 29 d'octubre de 2015, que designa la comissió 

encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors per al nomenament de presidents i vocals 
que hauran de constituir les meses electorals, formada pel director d'Informació de Base i 
Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, el senyor Lluís Sanz i Marco, el cap de 
Departament de Població de l’Institut esmentat, el senyor Josep F. Olivé i Figa, la responsable 
de Gestió del Padró, la senyora Alicia Aira Castro, i actuant com a secretari, l’Im. secretari 
general de l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i FIXAR el dia 21 de novembre a les 9.30 
hores a la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, primera planta), per a la 
celebració del sorteig esmentat. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
Districte de l’Eixample 

 
7.- (14PL16260) ORDENAR, a l’empara de l’article 107.2 del text refós de la Llei d’urbanisme 

(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), la publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva, per silenci administratiu positiu, del Pla 
especial urbanístic per a la implantació d’un establiment especialitzat, menor de 5.000 m2, 
situat al passeig de Gràcia, núm. 16, promogut per Zara España, SA, i de la seva normativa; i 
PROCEDIR, si escau, a la seva notificació. 

 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 
8.- (15PL16343) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ordenació de l’École Maternelle del Lycée Français de 
Barcelona, situat al carrer Munner 3 i 5, promogut per l’AEFE (Agence pour l'Enseignement 
Français a l’Etranger). 

 

Districte de Gràcia 
 

9.- (14PL16283) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
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Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la concreció de la titularitat, el tipus i l’ordenació del 
Col·legi Kostka, ubicat a l’avinguda Mare de Déu de la Salut, núm. 17, promogut per la 
Fundació Jesuïtes Educació, amb les modificacions a què fa referència 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. 

 
10.- (13PL16114) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del text 

refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla especial urbanístic 
d’assignació d’usos i ordenació de volums de la Unitat d’Actuació núm.3 de l’illa situada als 
carrers de Mare de Déu de la Salut, de l’Escorial, de Molist, d’Antequera i de la Riera de Can 
Toda, promoguda per Peromoinver, SLU, atesa l’existència de motius determinants de la 
suspensió de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a l'efecte de motivació; 
ADVERTIR els 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, comptadors des del dia següent al de la 
notificació d’aquest acord, per resoldre les deficiències assenyalades a l’informe de referència; 
en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i s 'arxivaran les 
actuacions; i NOTIFICAR l'acord adoptat als promotors del pla. 

 
Districte d’Horta-Guinardó 

 
11.- (15PL16333) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla de millora urbana i inventari dels elements protegits del conjunt del carrer 
d’Aiguafreda, claus 8(p), 15(p), i 15, d’iniciativa municipal. 

 
12.- (15PL16295) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a la remodelació del 
Mercat de la Vall d’Hebron, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència 
l’Informe de la Direcció de Serveis de Planejament, i, a l'efecte de motivació, s’incorpora a 
aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la 
seva aprovació definitiva. 

 
Districte de Nou Barris 

 
13.- (14PL16184) ORDENAR, a l’empara de l’article 107.2 del text refós de la Llei d’urbanisme 

(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), la publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva, per silenci administratiu positiu, del Pla de 
millora urbana de l’àmbit Heron City-Can Dragó, promogut per Azorallom, SL, i de la seva 
normativa; i PROCEDIR, si escau, a la seva notificació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
14.- (15PL16323) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del text 

refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del 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, tenint en compte l’existència de motius 
determinants de la suspensió de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a l'efecte de motivació; 
ADVERTIR els 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, comptadors des del dia següent al de la 
notificació d’aquest acord, per resoldre les deficiències assenyalades a l’informe de referència; 
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en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i s'arxivaran les 
actuacions; i NOTIFICAR l'acord adoptat als promotors del pla. 

 
c) Proposicions 

 
 

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 del Govern i no produeixen efectes jurídics 
com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal de Barcelona en Comú: 

 
1.- El Plenari del Consell Municipal acorda: I. Manifestar el respecte a les decisions i acords que 

adopti el Consell d’Administració d’ICB, SA, com a únic òrgan competent per adoptar els acords 
relatius a la definició de la política estratègica, de recursos i de recursos humans del servei 
públic de televisió local de Barcelona, de conformitat amb l’article 11 del Reglament 
d’organització i funcionament del servei públic de televisió local de Barcelona (BTV) i l’article 21 
dels estatuts de la societat esmentada. II. Sense perjudici de la independència inqüestionable 
del Consell d’Administració, i atès que per carta del president de data 16 de novembre de 2015 
es demana el criteri del Plenari del Consell Municipal com a Junta General d’ICB, SA, es fa la 
manifestació següent: Primer: Mostrar conformitat i per tant no recórrer contra la sentència 
núm. 418 del jutjat social núm. 14 de Barcelona tenint en compte que són fets provats el 
reconeixement d’una situació de cessió il·legal dels quatre treballadors demandants, i, també, 
que es trasllada a un altre procediment pendent la decisió de si els treballadors demandants 
poden incorporar-se a ICB, SA. Segon.- Reconèixer en tot cas que és a la direcció i al Consell 
d’Administració d’ICB, SA, a qui correspon l’adopció de les decisions sobre l’estructura 
organitzativa i el dimensionament de plantilles, així com les condicions laborals necessàries per 
garantir la viabilitat de l’entitat ICB, SA. 

 
Del Grup Municipal de CiU: 

 
2.- (M1519/1498) El Plenari del Consell Municipal acorda: A) Que el Govern municipal impulsi el 

Pla de treball dels assentaments irregulars per tal de: - Continuar l'elaboració i l'actualització del 
cens d'assentaments irregulars, així com dels nous perfils de persones que hi pernocten. - 
Seguir efectuant les inspeccions de seguretat dels assentaments esmentats per tal de garantir 
la seguretat de les persones. - Mantenir l'adequada atenció social a totes les persones 
vulnerables que preveia el pla, especialment pel que fa a les alternatives d'allotjament i 
manutenció. - Consolidar i incrementar els programes que es van endegar per tal d'oferir 
alternatives d'inserció laboral, i en especial la Cooperativa de Ferralla. - Mantenir la pressió 
davant les autoritats competents espanyoles per tal de trobar respostes a la situació 
administrativa d'aquestes persones. B) Que el Govern municipal convoqui la Taula Política de 
Seguiment i garanteixi el seguiment d’aquest pla per part de les entitats que treballen en aquest 
àmbit. 

 

Del Grup Municipal de Ciutadans: 
 

3.- (M1519/1488) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que l'alcaldessa de Barcelona, com a 
responsable directa de la seguretat a la Ciutat, prengui les mesures oportunes per tal de 
garantir les condicions de seguretat davant la situació d'emergència, i convoqui de forma urgent 
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la Junta de Seguretat de Barcelona amb la finalitat d'actualitzar els protocols d'actuació de tots 
els serveis davant una situació d'emergència. Que estableixi els mecanismes de coordinació i 
cooperació de tots els cossos i forces de seguretat que hagin d'implicar-se davant una situació 
d'emergència a Barcelona. Que, en general i també en el marc de la Junta, s’estableixin les 
polítiques de prevenció i informació als ciutadans per garantir la convivència, la defensa dels 
drets de tots els ciutadans i les ciutadanes i evitar qualsevol intent de fracturar la societat o 
confrontar les persones per raons d’ètnia, origen, pensament o religió. 

 
Del Grup Municipal d’ERC: 

 
4.- (M1519/1491) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal elabori, en el 

termini de 6 mesos, un pla de desenvolupament econòmic per a la Barcelona nord, amb 
l'objectiu de dinamitzar l'activitat econòmica, crear ocupació i garantir la inversió pública per 
dotar de nova centralitat aquesta zona de la ciutat. 

 
b) Proposicions 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 la CUP: 

 
2.- (M1519/1487) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Que l’Ajuntament de Barcelona 

rebutgi fermament la reforma de la Llei d’avortament del PP, defensant el dret al propi cos de 
les dones i impugnant-la, i insti la Generalitat a presentar el recurs. Segon.- Garantir com a 
institució municipal la informació i l’assessorament legal, mèdic i psicològic a totes les dones, i 
en especial les d’entre 16 i 18 anys, per tal de garantir l’exercici del seu dret a l’avortament. 
Tercer.- Treballar per assolir un avortament gratuït i garantit per la xarxa pública per a totes les 
dones. Quart.- Exigir al Govern de la Generalitat que garanteixi mètodes anticonceptius a 
l’abast de tothom, amb gratuïtat per als i les joves a través de la xarxa d’assistència de salut 
sexual i reproductiva. Sisè.- Reforçar encara més l’educació afectiva i sexual a tots els centres 
educatius. Setè.- Què es doti dels recursos necessaris les diverses àrees de l’Ajuntament que 
han de fer possible desenvolupar aquest acord. Vuitè.- Donar suport a una reforma de la Llei de 
l’avortament que permeti de nou a les dones de 16 i 17 anys exercir el dret al seu propi cos, a 
una maternitat lliure sense el coneixement dels seus pares o tutors. 

 

F) Declaracions institucionals 
 

 

D1.- El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Volem que Barcelona sigui capdavantera i referent 
en la protecció climàtica. 2. Prenem com a punt de partida i referència els compromisos ja 
adoptats i volem fer un pas més a escala de ciutat, amb la xarxa de signants del Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat i amb tots els barcelonins i les barcelonines que s’hi vulguin sumar, 
per contribuir a la reducció d’emissions i a l’adaptació al canvi climàtic en els propers anys. 3. 
Amb l’acció col·lectiva volem aconseguir que l’any 2030 Barcelona: - pel que fa a mitigació, 
hagi reduït els seus nivells d’emissions de CO2 equivalent per càpita a un 40% respecte als 
valors del 2005. - pel que fa a adaptació, hagi incrementat el verd urbà en 1,6 km2, és a dir, 1 
m2 per cada habitant actual. 4. Per avançar vers aquests objectius definim un primer full de ruta 
amb un seguit de projectes per realitzar en els propers dos anys. 5. L’Ajuntament de Barcelona i 
la ciutadania ens comprometem junts i els uns amb els altres, cadascú en el seu propi àmbit, i 
sumem les iniciatives per desenvolupar aquest Compromís de Barcelona pel Clima i instem els 
diferents col·lectius econòmics i socials, administracions, empreses, agents i entitats socials i 
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ciutadania que, cadascú en la mesura de les seves possibilitats, promoguin, impulsin i liderin 
actuacions que afavoreixin la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació de la nostra ciutat per 
prevenir-ne els impactes. 

 
D2.- El Plenari del Consell Municipal acorda: 1) Donar suport al model comercial propi de la ciutat de 

Barcelona. 2) Defensar i fomentar el comerç legal i estable com a font generadora de riquesa 
social i econòmica. 3) Promoure el teixit associatiu comercial i col·laborar-hi. 4) Tirar endavant 
els plans i mesures comercials elaborats de forma participativa. 5) Continuar promovent i 
impulsant les campanyes dinamitzadores del comerç. 

 
D3.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Que l’Ajuntament de Barcelona s’adhereixi a la 

Declaració de París, d’acció accelerada a les ciutats per tal de posar fi a l’epidèmia del VIH/sida 
a escala mundial a les ciutats el 2030, el text de la qual es troba a l’annex d’aquesta declaració. 
Segon.- Impulsar aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre abast per tal de lluitar 
contra el VIH a la ciutat de Barcelona i assolir els objectius 90-90-90 fixats per al 2020 i posar fi 
a l’epidèmia el 2030, fent especial èmfasi en la detecció, en la lluita contra la discriminació, en 
l’apoderament de les persones i en l’adopció de mesures per evitar l’exclusió de l’accés al 
sistema sanitari públic. Tercer.- El suport explícit de l’Ajuntament de Barcelona a tots aquells 
agents i entitats que treballen en la lluita contra el VIH/sida. Garantir l’educació en la salut i la 
promoció de la salut sexual, incloent la reducció de danys des d’una perspectiva de drets i per 
tant, abordant els factors que fan que les persones siguin més vulnerables al VIH. Quart.- Fer 
arribar aquest acord als organismes impulsors d’aquesta declaració. 

 
D4.- El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Instar el Govern d’Espanya a rebaixar l’IVA 

modificant l’article 23 del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, procedint a reclassificar els béns, 
activitats i consum de continguts culturals, i a situar-los o mantenir-los en els tipus d’IVA 
superreduït del 4%. 2. Demana proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió 
Europea, l’establiment d’un IVA reduït per a la cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori 
de la Unió, amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de la 
creació. 3. Aquesta moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura, al 
Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de Municipis 
de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre municipi. 

 

D5.- El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Condemnar els atemptats terroristes de París del 13 
de novembre passat i que han estat reivindicats per l’Estat Islàmic. 2. Expressar el seu suport i 
solidaritat amb el poble francès, traslladar als familiars de les víctimes el seu condol i desitjar la 
ràpida recuperació dels ferits. 3. Reafirmar el compromís de Barcelona amb la defensa del 
nostre model de convivència, de la vida, de les llibertats i de la democràcia. 4. Assumir el 
compromís de col·laborar i sumar esforços en la lluita contra el terrorisme. 

 
D6.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Acord previ.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament 

de treballar per l’eradicació del racisme a la ciutat i per garantir la igualtat de drets i oportunitats 
per a tots els seus ciutadans i les ciutadanes. Primer.- Manifestar el compromís d’emprendre 
mesures municipals sobre la base de la legalitat i competències existents, amb l’objectiu de 
garantir que cap persona sigui identificada i detinguda per qüestions racials i privada de llibertat 
pel sol fet de trobar-se en situació administrativa irregular. D'acord amb això es comunicarà als 
diferents cossos policials que actuen a la ciutat, de manera escrita i mitjançant els organismes 
de coordinació existents, l'oposició d’aquest Ajuntament a la identificació basada en el perfil 
racial, la detenció i el trasllat del CIE de cap veí o veïna del municipi. Segon.- Garantir el dret a 
lliure mobilitat a la ciutat de Barcelona de totes les persones independentment del seu origen, 
condició social, cultural o religiosa instant les empreses adjudicatàries del transport públic a: 1- 
Assegurar que les tasques obligatòries de documentació acreditativa dels usuaris de transport 



7  

públic no impliqui acreditar la seva situació administrativa. 2- Garantir que en compliment de la 
legalitat vigent, l’ús de la xarxa de transport públic no es vegi pertorbada per identificacions 
sobre la base del perfil ètnic. Tercer.- Instar el Govern de l’Estat espanyol que iniciï un procés 
que condueixi al tancament dels centres d’internament d’estrangers; i que, en concret, insti el 
Govern que no es reobri el CIE de Barcelona, que ha tancat durant 3 mesos per obres. Quart.- 
Instar el Govern espanyol que cessin les deportacions exprés, mitjançant les quals la policia 
deporta veïns i veïnes de la ciutat sota un règim de detenció de 72 hores, sense previ avís i, en 
molts casos, sense cap tipus d’assistència lletrada. Tanmateix, instar que s’efectuï un 
desplegament normatiu de mesures cautelars alternatives a l’internament i a les expulsions 
exprés. Cinquè.- Instar el Ministeri de l’Interior que derogui, per vulnerar els drets fonamentals 
dels veïns i veïnes del municipi, el Protocol de deportació de la Policia Nacional del 2007, que 
permet, entre altres mesures vulneradores de drets, la sedació forçosa, la immobilització, 
mitjançant camises de força, brides o corretges, de les persones que seran deportades. Sisè.- 
Instar el Ministeri de l’Interior que no es realitzin deportacions en vols col·lectius, ja que s’ha 
constatat un gran nombre de situacions de vulneració de drets, tant en el procediment que 
s’empra per completar les places de cada aeronau, com en els mateixos vols. 
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