
 
 

Secretaria General 

 
 

Ref.: CP 11/17  

 
ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 6 d’octubre de 
2017. 

 
Aprovació de les actes de les sessions de 21 de juliol, de 18 d’agost i de 8 de setembre de 
2017 

 
C) Part decisòria / Executiva 

 

b) Propostes d'acord 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

1.- APROVAR el Compte general de l’exercici 2016 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 fiscalització al posterior exercici 2016 de la Intervenció 
General. 

 
3.- (02 OF 2017-FB) RESOLDRE les al·legacions presentades a la modificació per a l'exercici del 

2017 i successius de les ordenances fiscals següents: OF 1.1. Impost sobre béns immobles; 
OF 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; OF 3.5. Taxes de clavegueram; OF 3.12. 
Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via pública, aprovades provisionalment pel 
Plenari del Consell Municipal de 21 de juliol de 2017, en el sentit dels informes que figuren a 
l’expedient. APROVAR definitivament la modificació per a l'exercici de 2017 i successius de les 
ordenances fiscals següents: OF 1.1. Impost sobre béns immobles; OF 1.2. Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica; OF 3.5. Taxes de clavegueram; OF 3.12. Taxes per 
l’estacionament regulat de vehicles a la via pública. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de 
la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
4.- (EM 2017-06/13) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la modificació de l’article 2 dels estatuts socials de la societat 
privada municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) per tal d’actualitzar el seu 
objecte social en el sentit que consta a l’expedient i de declarar-la mitjà propi i servei tècnic de 
l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i organismes que en depenen o s’hi vinculen, aprovat 
inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda, de 20 de juny de 2017. PUBLICAR el present 
acord i el text de la modificació dels estatuts al BOP i a la Gaseta Municipal. FACULTAR 
indistintament el president i el secretari de Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) perquè 
puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

5.- (2017/144) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el termini 
d’informació pública, la modificació dels estatuts del Consell Econòmic i Social de Barcelona. 
PUBLICAR el present acord i el text aprovat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
Gaseta Municipal. 
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6.- (E.09.6025.17) MODIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal aprovat en sessió 
ordinària de 5 de maig de 2015, relatiu a la cessió d’ús privatiu gratuïta a favor de la Generalitat 
de Catalunya, d’uns locals de propietat municipal ubicats al carrer Sas, núm. 35-39, i la clàusula 
primera de les seves condicions reguladores, d’acord amb el document annex, en el sentit que 
els locals destinats a la ubicació de l’Escola de Formació d’Adults del Bon Pastor, són els núm. 
3, 4, 5 i 6, i resten vigents la resta de condicions reguladores aprovades a l’acord esmentat. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

7.- (20170420) APROVAR el Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2017-2020. 
 

8.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 14 de setembre de 2017, que designa com a membres 
del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet les persones següents: Im. Sr. Daniel Mòdol 
Deltell, en substitució de la Sra. Amàlia Ganga Viñes; Sra. Pilar Miràs Virgili, en substitució del 
Sr. Joan A. Llinares Gómez; Sr. Félix Ortega Sanz, en substitució del Sr. Salvador Illa Roca, i el 
Sr. Alejandro Bosch Díaz. 

 

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

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

Societat Barcelona Activa, SA, els acords següents: Primer.- Designar el Sr. Félix Ortega Sanz 
membre del Consell d'Administració de la Societat Barcelona Activa, SA, en substitució del Sr. 
Alberto de Gregorio Prieto. Segon.- Establir que el termini de designació del conseller que es 
nomena 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 
el nomenament anterior, 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. 

 
10.- ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de Barcelona, com a 

soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords següents: Primer.- Nomenar l’Im. 
Sr. Francisco Sierra López membre del Consell d’Administració de la societat esmentada, en 
substitució del Sr. Germán Prado Pérez. Segon.- Establir que el termini de designació del 
conseller que es nomena serà l’establert en els respectius estatuts, sense 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, 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. 

 

11.- DESIGNAR representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona la Ima. Sra. Irma Rognoni i Viader, en substitució de l’Im. Sr. 
Joaquim Forn i Chiariello, i la Ima. Sra. Eulàlia Reguant i Cura, en substitució de la Ima. Sra. 
Maria Rovira i Torrens. 

 
12.- (478/17) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública del 

Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat inicialment per 
acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
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de 19 d’abril de 2017, d’acord amb l’informe que obra a l’expedient i es dona per reproduït a 
l’efecte de motivació; INCORPORAR les al·legacions estimades al text que se sotmet a 
aprovació definitiva; APROVAR definitivament el Reglament de participació de l’Ajuntament de 
Barcelona; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal 
i al web municipal. 

 

13.- (2016/548) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració signat entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en data 7 de setembre de 2016 per al desenvolupament 
del protocol general del pla “Xarxa de governs locals 2016-2019”. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

14.- 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 el Sr. 
Carlos Prieto Gómez membre del Consell d'Administració de la Societat Foment de Ciutat, SA, 
en substitució del Sr. Antoni Estopà Garcia. Segon.- Establir que el termini de designació del 
conseller que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la 
renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament 
la presidenta i el secretari del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a 
escriptura pública el nomenament anterior, 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. 

 

15.- (EM 2017-07/16) RESOLDRE l’al·legació presentada pel Grup Municipal de la CUP - Capgirem 
Barcelona durant el termini d’informació pública, d’acord amb l’informe adjunt que consta a 
l’expedient; i APROVAR definitivament la modificació dels estatuts de l’organisme autònom 
local Institut Municipal d’Urbanisme, per a la seva transformació a entitat pública empresarial 
local, aprovada inicialment per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, de 12 de juliol de 
2017; FIXAR l’entrada en vigor del canvi de forma jurídica a partir de l’1 de gener de 2018, i 
PUBLICAR el present acord i el text íntegre de la modificació dels estatuts al BOP i a la Gaseta 
Municipal. 

 
Districte de Nou Barris 

 

16.- (17PL16465) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a la creació i regulació 
d’un equipament de barri situat enfront del carrer de Besiberri, a l'illa Q del turó de la Peira, 
delimitada pels carrers d'Aneto, d'Inca, del Montsant i de Besiberri, d’iniciativa municipal, amb 
les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament, informe que 
consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora al present acord, i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

Districte de Sant Andreu 

17.- (17PL16474) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificació del Pla especial d'ordenació i concreció del tipus d'equipament, carrer 
Fernando Pessoa, 54-64, Sant Andreu, promogut per Taller Escola Barcelona SCCL. 
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Districte de Sant Martí 
 

18.- (17PL16456) APROVAR definitivament el Pla de millora urbana per a l’ajust dels paràmetres 
urbanístics de la unitat d’actuació núm. 7, delimitada pel PERI Eix Llacuna, promogut per Junta 
de Compensació UA7 ERI Eix Llacuna, 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. 

 
19.- (17PL16461) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament situat al carrer Concili 
de Trento amb carrer Treball a Sant Martí de Provençals, d’iniciativa municipal, amb les 
modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Planejament, informe que consta a 
l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora al present acord. 

 

D) Part d'impuls i control 
 

a) Proposicions / Declaracions de grup 
 

Es fa constar que la Proposició / Declaració de grup 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 Ciutadans: 
 

1.- (M1519/6918) El Plenari del Consell Municipal acorda: La presentació immediata per part del 
Govern municipal d'un pla tranversal d'intervenció i prevenció social, i de salut pública a Ciutat 
Vella. Aquest pla ha de tenir l'objectiu de posar fi al tràfic d'estupefaents, posar fi a l'ocupació 
il·legal d'habitatges, intervencions socials per la prevenció i intervenció davant el consum de 
drogues, així com vetllar per la seguretat i el descans dels veïns, la convivència entre ells, que 
han d'estar informats periòdicament. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

Es fa constar que les proposicions amb contingut de declaració institucional que es transcriuen 
a continuació tenen naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeixen 
efectes jurídics com a acte administratiu resolutori. 

 

Del Grup Municipal BComú: 
 

1.- (M1519/6928) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: - Exigir a 
l'Autoritat Portuària que abans de plantejar qualsevol ampliació de l'activitat de creuers realitzi 
un estudi rigorós dels impactes ambientals (pel que fa a l'emissió de contaminants i a la 
contaminació atmosfèrica, així com a la producció d'aigües negres, d'aigües grises, d'aigües 
olioses, i a la generació de residus sòlids, i la producció de residus perillosos) i dels impactes 
urbans (pel que fa a la sobrecàrrega de l'espai públic de les zones turístiques, l'augment de la 
mobilitat generada i el retorn en el teixit comercial de l'entorn) d'aquesta activitat. - Sense 
aquests estudis, rebutjar la construcció d'una nova terminal de creuers (terminal "F”), així com 
l'augment dels punts d'atracament de creuers al port de Barcelona previst amb la tercera fase 
de l'ampliació del moll adossat proposada per l'Autoritat Portuària de Barcelona. 
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Del Grup Municipal Demòcrata: 
 

2.- (M1519/6929) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: - Felicitar i 
agrair a l’organització i a totes aquelles entitats, voluntaris i ciutadans que, de forma pacífica i 
exemplar, van participar en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya convocat per al dia 
1 d’octubre i el van fer possible tot i les agressions sofertes. – Mostrar la seva solidaritat amb 
les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 850 a tot el país, per l’actuació del Cos 
Nacional de Policia i la Guàrdia Civil. – Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, com a 
ciutat signant de la Carta europea de salvaguarda dels drets humans, faciliti i garanteixi a tots 
els ciutadans de Barcelona que ho necessitin, l’assistència jurídica i gratuïta i qualsevol altra 
mesura legal en defensa dels seus drets pels fets ocorreguts el diumenge dia 1 d’octubre de 
2017 a la ciutat. – Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat 
pels cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com a tots aquells partits 
polítics i entitats que de forma directa o indirecta li han donat cobertura. – Demanar la dimissió i 
cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu desplegat pels cossos policials de 
l’Estat, els Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament 
immediat del responsable directe de l’operatiu, el Sr. Diego Pérez de los Cobos. – Exigir la 
retirada immediata de tots els cossos policials i repressius que l’Estat espanyol manté a 
Catalunya. – Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, els 
ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, constatant que la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya i dels drets civils i polítics que s’està produint aquests 
dies és un cop d’estat encobert. – Sol·licitar a l’Estat espanyol el rescabalament de tots els 
danys soferts, a les persones o als equipaments i espais públics i privats, arran de les diferents 
intervencions dels cossos policials. – Instar el Govern municipal que es posi a treballar per 
donar resposta a la voluntat expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 d’octubre. – 
Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona a les institucions catalanes i a totes les 
persones detingudes per donar compliment al mandat del poble de Catalunya, recollit pel 
Parlament i expressat al referèndum per l’autodeterminació de Catalunya. – Notificar aquests 
acords al Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, el Consell d’Europa, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans, l’ONU, el Parlament Europeu i les ambaixades i consolats d’arreu 
del món a l’Estat espanyol. 

 
Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/6920) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: - Felicitar i 
agrair a l’organització i a totes aquelles entitats, voluntaris i ciutadans que, de forma pacífica i 
exemplar, van participar en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya convocat per al dia 
1 d’octubre i el van fer possible tot i les agressions sofertes. – Mostrar la seva solidaritat amb 
les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 850 a tot el país, per l’actuació del Cos 
Nacional de Policia i la Guàrdia Civil. – Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, com a 
ciutat signant de la Carta europea de salvaguarda dels drets humans, faciliti i garanteixi a tots 
els ciutadans de Barcelona que ho necessitin, l’assistència jurídica i gratuïta i qualsevol altra 
mesura legal en defensa dels seus drets pels fets ocorreguts el diumenge dia 1 d’octubre de 
2017 a la ciutat. – Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat 
pels cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com a tots aquells partits 
polítics i entitats que de forma directa o indirecta li han donat cobertura. – Demanar la dimissió i 
cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu desplegat pels cossos policials de 
l’Estat, els Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament 
immediat del responsable directe de l’operatiu, el Sr. Diego Pérez de los Cobos. – Exigir la 
retirada immediata de tots els cossos policials i repressius que l’Estat espanyol manté a 
Catalunya. – 
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Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, els ajuntaments 
democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, constatant que la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya i dels drets civils i polítics que s’està produint aquests dies és un cop 
d’estat encobert. – Sol·licitar a l’Estat espanyol el rescabalament de tots els danys soferts, a les 
persones o als equipaments i espais públics i privats, arran de les diferents intervencions dels 
cossos policials. – Instar el Govern municipal que es posi a treballar per donar resposta a la 
voluntat expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 d’octubre. – Reiterar el suport 
absolut de l’Ajuntament de Barcelona a les institucions catalanes i a totes les persones 
detingudes per donar compliment al mandat del poble de Catalunya, recollit pel Parlament i 
expressat al referèndum per l’autodeterminació de Catalunya. – Notificar aquests acords al 
Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, el Consell d’Europa, el Tribunal Europeu 
de Drets Humans, l’ONU, el Parlament Europeu i les ambaixades i consolats d’arreu del món a 
l’Estat espanyol. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 
 

5.- (M1519/6889) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: - Felicitar i 
agrair a l’organització i a totes aquelles entitats, voluntaris i ciutadans que, de forma pacífica i 
exemplar, van participar en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya convocat per al dia 
1 d’octubre i el van fer possible tot i les agressions sofertes. – Mostrar la seva solidaritat amb 
les més de 300 persones ferides a la ciutat, i les 850 a tot el país, per l’actuació del Cos 
Nacional de Policia i la Guàrdia Civil. – Comprometre’s que l’Ajuntament de Barcelona, com a 
ciutat signant de la Carta europea de salvaguarda dels drets humans, faciliti i garanteixi a tots 
els ciutadans de Barcelona que ho necessitin, l’assistència jurídica i gratuïta i qualsevol altra 
mesura legal en defensa dels seus drets pels fets ocorreguts el diumenge dia 1 d’octubre de 
2017 a la ciutat. – Denunciar i condemnar l’actuació dels responsables de l’operatiu desplegat 
pels cossos policials de l’Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, així com a tots aquells partits 
polítics i entitats que de forma directa o indirecta li han donat cobertura. – Demanar la dimissió i 
cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu desplegat pels cossos policials de 
l’Estat, els Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament 
immediat del responsable directe de l’operatiu, el Sr. Diego Pérez de los Cobos. – Exigir la 
retirada immediata de tots els cossos policials i repressius que l’Estat espanyol manté a 
Catalunya. – Rebutjar l’escalada repressiva de l’Estat espanyol contra el poble català, els 
ajuntaments democràtics i el Govern de la Generalitat de Catalunya, constatant que la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya i dels drets civils i polítics que s’està produint aquests 
dies és un cop d’estat encobert. – Sol·licitar a l’Estat espanyol el rescabalament de tots els 
danys soferts, a les persones o als equipaments i espais públics i privats, arran de les diferents 
intervencions dels cossos policials. – Instar el Govern municipal que es posi a treballar per 
donar resposta a la voluntat expressada per la ciutadania de Barcelona, el dia 1 d’octubre. – 
Reiterar el suport absolut de l’Ajuntament de Barcelona a les institucions catalanes i a totes les 
persones detingudes per donar compliment al mandat del poble de Catalunya, recollit pel 
Parlament i expressat al referèndum per l’autodeterminació de Catalunya. – Notificar aquests 
acords al Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat, el Consell d’Europa, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans, l’ONU, el Parlament Europeu i les ambaixades i consolats d’arreu 
del món a l’Estat espanyol. 

 

F) Declaracions institucionals 
 

DI1.- El Plenari del Consell Municipal de Barcelona expressa el seu suport i solidaritat vers el poble 
mexicà per les tràgiques conseqüències que està patint la seva població a causa del 
terratrèmol  
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devastador que ha sacsejat el país, i per això manifesta la necessitat de: - Treballar amb les 
entitats de la societat civil d’origen mexicà, amb les organitzacions expertes en acció 
humanitària a través de LaFede.cat, i amb la Generalitat de Catalunya i altres institucions, per 
conèixer les necessitats pel que fa a la reconstrucció i rehabilitació de les zones afectades i la 
seva població i per agilitzar els tràmits d’ajuts. - Donar suport a les entitats de la societat civil en 
les seves iniciatives solidàries facilitant activitats de difusió de les seves campanyes. - 
Contribució del fons d’emergències de l’Ajuntament de Barcelona a la campanya de resposta 
als terratrèmols a Mèxic, en la seva fase de reconstrucció. 

 
DI2.- El Consell Plenari de l’Ajuntament acorda: Primer. Manifestar el rebuig d’aquest Ajuntament 

davant els actes vandàlics duts a terme en contra del turisme, els turistes, les instal·lacions 
turístiques i l’activitat turística en general. Segon. Rebutjar qualsevol justificació d’aquests actes 
vandàlics. Tercer. Expressar el suport d’aquest Ajuntament a les famílies, els treballadors, els 
autònoms i els empresaris dels sectors de l’allotjament, l’hostaleria, el transport, el comerç i la 
resta de serveis relacionats amb l’activitat turística, davant aquests atacs. Quart. Expressar la 
determinació d’aquest Ajuntament de perseguir aquests comportaments, denunciar els autors 
d’aquests atacs i, en col·laboració amb les persones afectades, prendre mesures per evitar, en 
la mesura que sigui possible, que tornin a produir-se. Cinquè. Expressar el compromís d’aquest 
Ajuntament en la defensa d’un turisme sostenible, responsable i de qualitat, que garanteixi una 
bona convivència entre tots els residents, permanents i temporals, de la ciutat. Sisè. Donar 
trasllat dels acords anteriors al Gremi d’Hotels i a les diferents associacions d’allotjaments 
turístics de Barcelona. 

 

EL SECRETARI GENERAL, 
Jordi Cases i Pallarès 


