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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 

SESSIÓ DE 28 D'ABRIL DE 2017 

 

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 

 

1. Unitat contra l’exclusió residencial. Informe de gestió 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.- (EM 2017-04/10)  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. 

 



Ref: 5/17 3 

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 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. 

 

7.- (EM 2016-12/30)  RESOLDRE, en el sentit que indica el document de resposta de les 

al·legacions  que consta a l’expedient, les al·legacions que s’han presentat a 

l’expedient de l’exercici de la iniciativa municipal en matèria de serveis funeraris per 

mitjà de la societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU i, en conseqüència, 

APROVAR definitivament la memòria resultant de l’estimació de les al·legacions 

presentades que contempla la justificació de la conveniència, l’oportunitat i l’interès 

públic de l’operació i la modificació dels estatuts de la societat municipal Cementiris 

de Barcelona, SAU, aprovades inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la sessió de 14 de desembre de 

2016. APROVAR l’exercici de la iniciativa municipal en matèria de serveis funeraris 

per mitjà de la societat municipal Cementiris de Barcelona, SAU essent condicionada 

l’eficàcia del present acord a l’aprovació definitiva de la nova Ordenança de serveis 

funeraris de l’Ajuntament de Barcelona aprovada inicialment per la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en la sessió de 

22 de març de 2017. ENCOMANAR-LI la realització dels tràmits i procediments 

esmentats a la memòria i a l’expedient EM 2016-12/30 amb l’objecte d’operar com a 

empresa de serveis funeraris a que fa referència el present acord. FACULTAR, 

indistintament, el Regidor de Presidència, Aigua i Energia i al Director General de 

Barcelona de Serveis Municipals, SA per a que puguin efectuar tots els tràmits adients 

per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

hp
Resaltado

hp
Resaltado

hp
Resaltado
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Resaltado
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8.- (EM 2017-04/11)  APROVAR, en tant que accionista únic de Barcelona de Serveis Municipals, 

SA (BSM), l’alienació del 15% de la participació que aquesta té en la societat Serveis 

Funeraris de Barcelona, SA (SFB) consistent en 195 accions, números 1 a 195, 

ambdós inclosos, representatives del 15% del capital social de SFB, (i) pel 

procediment de subhasta pública, i, en cas que aquesta quedés deserta, (ii) a través de 

l’exercici de l’opció de venda atorgada per Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL a 

favor de BSM el 13 d’abril de 2011. AUTORITZAR a BSM a alienar les accions de 

SFB, que n’és titular, facultant-la àmpliament per tal que (i) pugui convocar i seguir 

per tots els seus tràmits el procediment de licitació de les accions mitjançant subhasta 

pública, així com portar a terme totes les actuacions necessàries en relació amb la seva 

adjudicació; i, en cas que la subhasta quedés deserta, (ii) pugui exercir l’opció de 

venda atorgada per Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL a favor de BSM el 13 d’abril 

de 2011. NOTIFICAR a Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, en la seva qualitat 

d’accionista privat de SFB, i titular d’un dret d’adquisició preferent en el cas de venda 

per BSM del 15% del capital social de SFB, segons resulta de la decisió presa el 24 

d’octubre de 1997 de celebrar un concurs públic, mitjançant un procediment obert, per 

a la selecció dels adquirents d’accions representatives del 49 % del capital social de 

SFB, el qual haurà de ser tingut en compte en el procediment de subhasta. 

 

 

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. 
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Resaltado
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Resaltado
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Resaltado
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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 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 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

d) Preguntes 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

 

E) Mocions 

 

 

F) Declaracions Institucionals 

 

 


