
 
 

                Secretaria General 

 

 
Ref.: CP 5/17 
 
 ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 28 d’abril de 

2017. 
  
 Aprovació de l’acta de la sessió de 31 de març de 2017 
 
 C) Part Decisòria / Executiva 
 
 a) Ratificacions 
 b) Propostes d'acord 
 
 COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
2.-  (2017/465) RECTIFICAR els articles 5, 7 i 22 dels Estatuts de Barcelona Activa, SAU SPM 

incorporant les indicacions efectuades pel Registrador Mercantil de Barcelona; i FACULTAR 
indistintament el President i el Secretari del Consell d'Administració de la societat per a complir 
tots els tràmits necessaris per a la plena efectivitat d'aquest acord i la seva inscripció en el 
Registre Mercantil, així com la correcció d'errors materials en cas necessari. 

 
3.-  (CCAA2016SPM)  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 del 2016, 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 
2016 pels administradors respectius. APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats 
de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2016, segons consta en document annex. 

 
4.-  (EM 2017-02/03) AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals, SA que exerceixi el dret de 

subscripció preferent, subscrigui i desemborsi les accions de la Clase A per un import 
d'1.053.000,00 euros que corresponen a l’ampliació de capital aprovada per la Junta General 
d’Accionistes de la societat Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via l’Hospitalet, 
SA el 27 de juny de 2016, i; FACULTAR el representant de Barcelona de Serveis Municipals, 
SA en la Junta General d’Accionistes d’Ecoenergies, Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via 
l’Hospitalet, SA, per a què efectuï les actuacions necessàries encaminades a la plena efectivitat 
d’aquest acord. 

 
 COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
5.-  (10SD/16-17) ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades pel Grup Municipal de 

Ciutadans, de conformitat amb les consideracions efectuades en l’informe del comissionat 
d’Educació i Universitats. ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades pel Grup 
Municipal del Partit Popular, de conformitat amb les consideracions recollides en l’informe del 
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comissionat d’Educació i Universitats. APROVAR definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal el Reglament de funcionament intern del Consell Assessor Municipal d’Universitats, 
que s’adjunta a la present proposta. 

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

PREVENCIÓ 
 
6.- DESIGNAR la Ima. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà representant de l’Ajuntament de 

Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució de l’Im. 
Sr. Gerard Ardanuy i Mata. 

 
 COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
 Districte de Ciutat Vella 
 
9.-  (16PL16439) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de millora urbana per a la regulació d’una 
escola bressol municipal al carrer de l’Aurora núm. 24 i la creació d’un equipament esportiu al 
conjunt escolar La Maquinista de la Barceloneta, promogut pel Consorci d’Educació,  amb les 
modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; 
RESOLDRE l’al·legació presentada 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; 
TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva. 

 
 Districte de Sants-Montjuïc 
 
10.-  (14PL16226) DESISTIR, de conformitat amb l’article 91 de la llei 30/1992 de 26 de novembre 

de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de la 
tramitació de la Modificació del Pla de Millora Urbana del Sector 14 de la Marina de la Zona 
Franca, d’iniciativa municipal, aprovada inicialment per la Comissió de Govern el 23 de juliol de 
2014, pels motius exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que es dóna 
per reproduït; i, en conseqüència, declarar conclús el procediment i procedir a l’arxiu de les 
actuacions. 

 
 Districte d'Horta-Guinardó 
 
11.-  (16PL16435) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció de la titularitat, tipus i ordenació de 
l’equipament situat a la parcel·la del carrer Segle XX, 16-18, per a la nova ubicació de la 
residència Baro, promogut per Residències geriàtriques Segle XX, amb les modificacions, 
respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament, que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 
 Districte de Sant Andreu 
 
12.-  (11PL15863) DENEGAR l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.c del Text 

Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, el Pla Especial 
Urbanístic per a la concreció de la titularitat, el tipus i ordenació de l’equipament situat a 
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l’avinguda Meridiana, núms. 339-347, promogut per You Student Living, SL, atesa l’existència 
de motius determinants de la denegació de la seva aprovació, fonamentats a l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord; i NOTIFICAR aquest acord 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. 

 
 Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 
1.-  El Plenari del Consell Municipal acorda: Ratificar el posicionament majoritari dels grups 

municipals en contra de la proposta d’acord presentada pel govern municipal de resolució del 
contracte signat el 31 de març de 2015 entre Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA i 
Comsa, SAU, Copisa Constructora Pirenaica, SA; Benito Amó e Hijos, SAU, Romero Gamero, 
SAU (ROGASA), Unió Temporal d’Empreses Llei 28/1982, de 26 de maig, expressat en la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en sessió extraordinària del dia 24 d’abril de 2017. 
Aturar en conseqüència, la resolució del contracte esmentat, fins a consensuar amb els partits 
polítics i el veïnat afectat, una solució definitiva per evitar l’allargament de les obres de 
construcció del túnel de Glòries. 

 
 Del Grup Municipal Cs: 
 
2.- (M1519/6144) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que en relació a la situació de les obres 

del túnel de les Glòries, que suposa un greu perjudici per a la ciutat, s'adoptin les mesures en 
l'àmbit de la lluita contra la corrupció, modernització de l'administració i transparència. En 
concret: 1. Que el Govern municipal, dins del marc de la comissió aprovada al Plenari anterior 
realitzi en el termini d'un mes, un informe que determini les responsabilitats per l'adjudicació del 
deficient projecte dels túnel de les Glòries i que finalment ha portat al fet que el projecte hagi 
estat inviable. 2. Que, en base als resultats de l'informe, s'adoptin les accions oportunes per 
exigir responsabilitats als actors implicats: redactor del projecte, empresa contractista i direcció 
d'obra. 3. Que l'informe es presenti a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat per al seu 
posterior debat sobre les responsabilitats polítiques que poguessin existir. 4. Que es remiteixin 
l'informe i les conclusions a la fiscalia. 5. Que el Govern municipal implementi un pla de 
modernització de l'empresa BIMSA, en el que s'analitzi els medis i els mètodes de control i 
planificació dels projectes i obres de BIMSA. 6. Que el Govern presenti en el termini d'un mes, 
la proposta de projecte dels túnels de la plaça de les Glòries, aquest projecte deu incloure la 
calendarització i pressupost econòmic. 7. Que, de forma complementaria, es presenti un pla 
d'urgència per millorar la mobilitat en la plaça fins la finalització de les obres. 

 
  Del Grup Municipal d’ERC: 
 
3.-  El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda que: 1. El govern 

municipal acati el resultat de la votació de la sessió extraordinària de la Comissió d’Ecologia, 
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Urbanisme i Mobilitat del 24 d’abril i rectifiqui la decisió presa en el Consell de BIMSA del 
mateix dia, de rescindir el contracte d’obres actual de Glòries. 2. El Govern municipal respecti 
els acords presos en el marc del compromís de Glòries del 2007. 

 
 Del Grup Municipal PP: 
 
4.-  El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar al Govern municipal a traslladar al Plenari del 

Consell Municipal, en el termini d’un mes, una proposta per a la seva ratificació que inclogui: 1. 
La concreció de la garantia d’execució de les obres dels túnels de Glòries, fins a la Rambla del 
Poblenou i la zona verda, els equipaments i els habitatges de protecció, programats entre 
altres, a la plaça de les Glòries. 2. Deixar en suspens les decisions municipals sobre les obres 
del túnel de la plaça de les Glòries, preses pel darrer Consell d’Administració de BIMSA, fins la 
seva ratificació pel Plenari del Consell Municipal. 

 
 E) Mocions 
 
M1.- CONCLOURE l’expedient administratiu de diligències informatives prèvies, obert per tal 

d’investigar i avaluar les informacions facilitades a l’Ajuntament sobre el possible incompliment 
contractual de l’adjudicatari del contracte de Neteja de l’espai públic i recollida de residus 
municipals a la ciutat de Barcelona, Zona Centre, FCC Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A. APROVAR la instrucció feta i les conclusions de la mateixa, recollides a 
l’informe de l’instructor de l’expedient, de data 21 d’abril de 2017, que s’incorpora al present 
acord i es dóna per reproduït, i que conclou que la present instrucció ha demostrat que 
l’empresa FCC va alterar el preu del contracte de neteja de l’espai públic i recollida de residus 
municipals a la ciutat de Barcelona, incomplint les condicions d’execució assenyalades als 
plecs, i per aquests fets proposa a l’òrgan competent la incoació d’expedient sancionador, així 
com les actuacions oportunes pel rescabalament econòmic pels danys i perjudicis ocasionats. 
NOTIFICAR el present acord a FCC Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. 

 
M2.- INICIAR expedient sancionador i de reclamació de danys i perjudicis a l’empresa FCC Fomento 

de Construciones i Contratas, S.A. (NIF A28.037.224), com adjudicatària del contracte de 
serveis de Neteja de l’espai públic i de recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona 
(expedient 2008/060), pels fets que consten a l’informe de 21 d’abril de 2017, emès per 
l’instructor de les diligències informatives prèvies realitzades per la investigació i avaluació del 
servei. NOMENAR instructora de l’expedient la Sra. Sílvia Vernia Trillo, i secretari el Sr. Rafael 
Herrero Iturriaga. ORDENAR a la instructora l’impuls de l’expedient i la formulació de la 
proposta sancionadora i de rescabalament que s’escaigui. NOTIFICAR als interessats. 

 
 F) Declaracions Institucionals 
  
1.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Donar suport a les 

propostes presentades per l’associació Dret a Morir Dignament-Catalunya i, per manifestar el 
seu compromís, es compromet a promoure la cultura de la mort digna mitjançant els següents 
punts:  1.- La formació de les treballadores i treballadors municipals (serveis socials, centres 
culturals, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.) sobre els 
drets de la ciutadania al final de la vida i el Document de Voluntats Anticipades (DVA). 2.- 
L’exercici d’una pedagogia cívica, específicament a través dels Consells de Salut dels 
Districtes, divulgant aquesta declaració institucional, així com el DVA, i impulsar xerrades 
informatives i activitats a centres assistencials, educatius i culturals dependents de 
l’ajuntament, campanyes en els mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, que 
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estaran disponibles als punts d’informació municipals. 3.- Donar més suport administratiu per 
facilitar el tràmit del Document de Voluntats Anticipades (DVA), mitjançant la disponibilitat a les 
Oficines de Atenció Ciutadana de l’ajuntament de la informació necessària per a tramitar i 
inscriure el DVA. 4.- Col·laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la 
simplificació del tràmit del DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el 
document davant d’un funcionari públic municipal. 5.- Intercedir per tal que es garanteixi 
l’assistència de PADES 24 hores al dia i 7 dies a la setmana. D'acord amb la planificació del 
Departament de Salut, exercint un control d’aquests serveis quan els ofereixen empreses 
privades. 6.- Intercedir per tal que es reforcin i millorin els serveis de pal·liatius domiciliaris a la 
ciutat amb l’augment del servei d’atenció a domicilio (SAD) per a les persones ateses pels 
equips de PADES (Actualment tres hores a la setmana), així com promoure l’acompanyament 
de qualitat als cuidadors dels malalts. 7.- Expressar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona 
a participar en l’estudi d’un observatori de la qualitat de la mort. Aquest observatori estaria 
format per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest observatori serà 
l’encarregat d’investigar i analitzar la qualitat de la mort. Entre les seves funcions estaria fer un 
seguiment de les polítiques públiques i elaborar informes; comptaria amb capacitats no només 
consultives sinó també de control, seguiment, denuncia i de propostes en matèria legislativa.  
8.- Recolzar la proposta del Parlament de Catalunya demanant la despenalització de 
l’eutanàsia al Congrés. 

  

2. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Sumar-se al conjunt 
de campanyes institucionals i iniciatives que des de la societat civil s'estan duent a terme arreu 
per tal de sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania sobre la importància d’assolir la plena 
accessibilitat dels productes, béns, entorns i serveis. Accessibilitat que, en aquest sentit, 
esdevé un requisit irrenunciable perquè les persones amb discapacitat puguin exercir 
plenament els seus drets en igualtat de condicions que la resta de ciutadanes i ciutadans. 2. 
Adherir-se a la voluntat i la declaració expressada per la Federació Francesc Layret COCEMFE 
Barcelona en el sentit d’assumir el compromís institucional d’aquest Ajuntament de redactar, 
revisar i executar un Pla d’Accessibilitat Universal actualitzat d’acord amb la normativa vigent. 
3. Treballar per assolir el compromís institucional perquè amb data del 4 de desembre 
d’enguany l’Ajuntament de Barcelona compleixi amb els preceptes d’accessibilitat universal 
amb els ajustos raonables on allò no sigui possible dins aquest termini. 4. Prendre les decisions 
necessàries i garantir els acords socials que calguin per tal de donar fidel compliment al marc 
normatiu i la legislació vigent. 5. Manifestar i renovar el compromís ètic de l’Ajuntament de 
Barcelona a l’hora d’aplicar les mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els bens, 
entorns, productes i serveis. 6. Treballar de forma activa per millorar la sensibilitat i la 
conscienciació social mitjançant les accions adequades en matèria d'accessibilitat universal. 7. 
Defensar i reivindicar la no discriminació de les persones amb discapacitat, vetllant pel principi 
de igualtat d'oportunitats. 8. Promoure programes de sensibilització i formació entre els 
diferents col·lectius, agents, sectors i entitats ciutadanes de Barcelona que puguin col·laborar 
activament en l’assoliment dels objectius declarats. 9. Instar a l’Associació Catalana de 
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, les Diputacions provincials, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i al Govern de la Generalitat a sumar-se als objectius i voluntat 
d’aquesta proposició mitjançant els acords dels seus òrgans de decisió i a comprometre's a 
impulsar en els seus àmbits respectius de govern el compliment dels principis que obeeixen a 
la necessitat d’aconseguir pobles, viles i ciutats més accessibles per a totes les persones 
mitjançant l’aplicació del principi d'accessibilitat universal i el compliment de la legislació vigent. 
10. Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a que duguin a terme les 
actuacions necessàries per adoptar mesures que garanteixin l'accessibilitat universal com una 
contribució directa a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat i 
que, alhora, contribueix especialment al bé comú i al benefici de totes les persones. 
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3. El Plenari del Consell Municipal acorda: - Ratificar el compromís de continuar treballant des de 

l’Ajuntament de Barcelona vers el respecte als drets humans i combatre el racisme i la 
xenofòbia i de manera particular l’anti-gitanisme. – Mantenir la ciutat de Barcelona com a 
referent i garantia de la justícia social i el respecte dels drets humans i la cooperació 
internacional. – Manifestar el nostre suport i solidaritat vers totes les comunitats i associacions 
gitanes de Barcelona i al poble gitano en la seva totalitat respecte al anti-gitanisme i el nostre 
compromís per aconseguir una igualtat real de tota la ciutadania. – Expressar la condemna i 
repulsa a les declaracions proferides per la eurodiputada Mara Bizzottto sobre el poble Gitano. 
– Traslladar aquest acord al Consell del Poble Gitano de l’Ajuntament de Barcelona, al 
Parlament de Catalunya, al Congres dels Diputats i al Parlament Europeu. 

 
4. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Manifestar el seu 

suport a:  - Que es reformuli l’actual Pla d’Atenció a l’autisme de Catalunya, per a que s’inclogui 
de forma clara i inequívoca la detecció i diagnòstic, la intervenció terapèutica, l’atenció sanitària 
integral, una aposta per la inclusió educativa en l’etapa obligatòria, accés als ensenyaments 
post-obligatoris, accés al món laboral, participació de les famílies, afavorir la vida independent i 
la inclusió social, tal i cóm es demana des de l’associació Aprenem. – Entitats de pares o 
familiars de persones amb TEA, centres especialitzats en l’atenció a l’autisme i societats 
professionals que, manifesten la necessitat per la implantació d’una atenció a l’autisme pública, 
integral, especialitzada i suficient, desenvolupada per equips multidisciplinars que treballin sota 
els criteris de les guies internacional de bones pràctiques basades en evidència científica. – 
Millorar la coordinació entre els professionals dels serveis que es relacionen amb les persones i 
famílies amb autisme i a incloure al Pla una dotació de recursos econòmics per a que totes les 
demandes anteriors no quedin en una mera declaració d’intencions. 2. Donar trasllat d’aquest 
acord al Departament de Salut de la Generalitat. 

 
EL SECRETARI GENERAL, 
 
 
 
Jordi Cases i Pallarès 

 
 
 
 
 


