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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 

SESSIÓ DE 30 DE SETEMBRE DE 2016 

 

ORDRE DEL DIA 
  



 

 

 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 

SESSIÓ DE 30 DE SETEMBRE 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.-  APROVAR el Compte General de l’exercici 2015 corresponent a 

l’Ajuntament, als Organismes Autònoms Municipals, a les Entitats Públiques 

Empresarials i a les Societats Mercantils de capital íntegrament municipal. 

 

2.-  RESTAR assabentat de l’Informe de la Intervenció General sobre 

fiscalització a posteriori, corresponent a l’exercici 2015. 

 

3.- (01 OF2016)   RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació de l’Ordenança 

Fiscal 3.1 Taxes per Serveis generals, aprovades provisionalment pel Plenari del 

Consell Municipal en data 22 de juliol de 2016, en el sentit dels informes que figuren 

a l’expedient. APROVAR definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 

3.1, taxes per serveis generals. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la 

modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

4.-  MODIFICAR, de conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern 

Extraordinària del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de 

Barcelona reunida el dia 12 d’abril de 2016,  l’acord de Plenari del Consell Municipal 

de data 27 de novembre de 2015  en el sentit d’allà on diu  “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 en dates 21 de febrer de 2007 i 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 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” ha de dir “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 en dates 21 de febrer de 2007 i 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, ESTABLIR que les quantitats anuals que 

s’acordin per la Junta de Govern del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament 

de Teatres de Barcelona i que hagi d’abonar l’Ajuntament de Barcelona siguin 

aprovades i lliurades per l’Institut de Cultura de Barcelona. 

 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ 

I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

5.- (008/2016SG)  1. DECLARAR la habilitació com a salons per a la celebració de les sessions 

del Plenari del Consell Municipal a la Casa Consistorial: a) Amb caràcter ordinari, el 

Saló conegut com a Saló de la Reina Regent. b) Per a la celebració de les sessions 

constitutives del Consistori i d’altres d’especial rellevància institucional o social, el 

Saló de Cent. 2. DESIGNAR l’espai indicat a l’anterior lletra a) amb el nom de Sala 

del Plenari Carles Pi i Sunyer, per respondre a la singularitat històrica i de capitalitat 

de Barcelona i als principis democràtic, de neutralitat religiosa i de catalanitat. 

Aquesta Sala comptarà amb una representació simbòlica al·lusiva a qui fou Alcalde de 

la ciutat, en consonància amb els valors i principis esmentats; tots ells establerts a 

l’article 75.2 del Reglament Orgànic Municipal. 3. ENCARREGAR als Serveis 

Tècnics Municipals la redacció d’un projecte per a la reforma en profunditat de la Sala 

del Plenari Carles Pi i Sunyer, per tal de corregir les seves mancances actuals i dotar-

la de la funcionalitat més adequada al compliment de la finalitat a què es destina. 

 

6.- (125/2016)   RATIFICAR el decret de l’Alcaldessa, de 16 de setembre de 2016, pel qual es 

resol ATORGAR  la medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que 

figuren en la relació adjunta, en la categoria d’argent per haver prestat serveis sense 

interrupció durant 35 anys, sense cap nota desfavorable en els seus expedient 

personals; produint la concessió de la medalla en la categoria d’argent el 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.-   NOMENAR el Sr. Marino E. Villa Rubio Adjunt a la Síndica de Greuges de 

Barcelona. 

 

8.-  MODIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal de 22 de juliol de 

2016 relatiu al nomenament com a patrons electius a la Fundació Barcelona Zoo, de 

conformitat amb allò que estableix l’article 17 b) dels seus Estatuts, en el sentit de 

substituir l’Im. Sr. Guillem Espriu Avendaño per la Ima. Sra. Montserrat Sánchez 

Yuste. 

 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

Districte de Ciutat Vella 

 

9.- (15PL16336)   APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual del Pla General Metropolità als solars 

del carrer Princesa, 21, Boquer, 8-12 i Sant Bartomeu, 5-7, d’iniciativa municipal; 

amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament; 

TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 

aprovació definitiva. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 

 

10.- (16PL16382)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic per a la 

concreció dels usos dels equipaments (7C) i l’ordenació de les edificacions en l’àmbit 

delimitat pels carrers Metal·lúrgia i Foc, el límit del Pla de Millora Urbana Porta Firal, 

el carrer Alts Forns i el límit nord dels pavellons 4 i 6 de Barcelona, promogut per 

Fira 2000, SA. 

 

11.- (15PL16300)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del barri de La Satalia, en l’àmbit de 

la Modificació del Pla general metropolità de la muntanya de Montjuïc, d’iniciativa 

municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe tècnic-jurídic 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 

l’esmentada Direcció, de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten 

a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

Districte de les Corts 

 

12.- (16PL16394)  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.d. de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú, del Pla Especial Urbanístic Integral per la Masia 

del Futbol Club Barcelona, situada a l'avinguda Joan XXIII/Maternitat 1-25, promogut 

per Futbol Club Barcelona, 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 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 a realitzar les activitats 

necessàries per a continuar la tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la 

caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; 

NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 

 

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 Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 

E) Mocions 

 

 

F) Declaracions Institucionals 

 


