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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE MAIG DE 2019 
 
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 
 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 

1. –  (18-OR000008-9-10) RATIFICAR els Decrets de l'Alcaldia, de 16 de novembre 
(S1/D/2018-2734), 17 de desembre (S1/D/2018-2953), 24 de desembre de 2018 
(S1/D/2018-3251), que aproven les modificacions del dimensionament de llocs de 
treball, de conformitat amb l'autorització conferida a l'Alcaldia per acord del Plenari del 
Consell Municipal, de 22 de desembre de 2017, en relació al període transitori 
establert per a la confecció de la relació de llocs de treball. MANTENIR en els trasllats la 
forma d'ocupació dels titulars als respectius llocs de treball. 
 
b) Propostes d'acord 
 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

2. –  (20190068) APROVAR l’expedient 20190068 de reconeixement de crèdit per un import 
de 22.765,92 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa 
Vitrulan SL, amb CIF B66668138, despeses realitzades l’any 2018 i no reconegudes en 
l’exercici que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la 
despesa per un import de 22.765,92 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats 
en aquest mateix document, a favor de Vitrulan SL amb CIF B66668138. 
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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

3. –  (AS 2019-04/12) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació EIT 
Urban Mobility; ACCEPTAR els seus estatuts, segons la documentació adjunta. 
FACULTAR el Comissionat de Promoció Econòmica, Empresa i Innovació per a la 
signatura dels documents i efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i 
l’efectivitat d’aquest acord. 

 
4. –  (AS 2019-04/13) APROVAR l’afiliació com a soci a la World Tourism Cities Federation, 

una organització internacional no governamental, sense ànim de lucre, per a la 
consulta i la cooperació entre les principals ciutats turístiques del món. ACCEPTAR els 
estatuts que regeixen la organització internacional no governamental, World Tourism 
Cities Federation. SOL·LICITAR a la Secretaria del World Tourism Cities 
Federation  l’admissió com a soci. FACULTAR el/la Regidor/a competent en la matèria 
per a la signatura dels documents i efectuar els tràmits necessaris per a l’execució i 
efectivitat d’aquest acord. 

 
5. –  (EM 2019-04/09) 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 2018, 
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 2018 pels administradors respectius. 
APROVAR, per a cada societat, la distribució de resultats de l'exercici tancat a 31 de 
desembre del 2018, segons document que consta a l’expedient. 

 
6. –  (EM 2019-04/10) DONAR conformitat a l’acord adoptat pel Consell d’administració de 

Barcelona de Serveis Municipals, SA, exercint les competències de Junta General de la 
societat municipal Cementiris de Barcelona, SA, en la sessió de 27 de març de 2019, 
relatiu a l’aprovació de la modificació dels articles 1, 2, 3, 6, 27, 34, 36, 38 i 39 dels 
estatuts de Cementiris de Barcelona, SA, amb el redactat que consta a l’expedient 
administratiu, amb l’objecte d’adaptar-los a la Instrucció relativa a la descentralització 
funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per la Comissió 
de Govern de 26 de juliol de 2018 i d’altres modificacions relatives a la durada de la 
societat, la composició, forma de deliberació i presa de decisions del seu Consell 
d’Administració i nomenament o cessament del Director General. 

 
7. –  (EM 2019-04/11) DONAR conformitat a l’acord adoptat pel Consell d’administració de 

Barcelona de Serveis Municipals, SA, exercint les competències de Junta General de la 
societat municipal Parc d’Atraccions Tibidabo, SA (PATSA), en la sessió de 27 de març 
de 2019, relatiu a l’aprovació de la modificació dels articles 1 i 2 dels estatuts de Parc 
d’Atraccions Tibidabo, SA (PATSA), amb el redactat que consta en l’expedient 
administratiu, amb l’objecte d’adaptar-los a la Instrucció relativa a la descentralització 
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funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per la Comissió 
de Govern de 26 de juliol de 2018. 

 
8. –  (EM 2019-04/15) SUBSTITUIR la representació de l’Ajuntament de Barcelona com a 

membre del Consell d’Administració de la societat amb participació minoritària 
municipal GL EVENTS CCIB, SL, per la societat municipal Barcelona de Serveis 
Municipals S.A.  i, en conseqüència, PROPOSAR a la Junta d’accionistes de GL EVENTS 
CCIB SL el  cessament de l’Ajuntament de Barcelona com a membre del Consell 
d’Administració de GL EVENTS CCIB SL, i el nomenament de la Societat municipal 
Barcelona de Serveis Municipals S.A com a membre del Consell d’Administració de GL 
EVENTS CCIB SL. FACULTAR la Directora General de Barcelona de Serveis Municipals, SA 
per a què pugui efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest 
acord. 

 
9. –  (DP-2018-27160) DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Reglament del Patrimoni 

dels Ens Locals, desafectada del domini públic la finca de propietat municipal situada 
en el carrer Aiguablava núm. 121-127, grafiada en el plànol annex; ADSCRIURE al 
Patrimoni Municipal d’Urbanisme la finca desafectada; CONSTITUIR respecte 
l’esmentada finca un dret real de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, per 
un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a destinar-la a la ubicació i 
gestió de l’Institut Tecnològic de Barcelona (iTec) per tal de cobrir les necessitats en 
educació post-obligatòria en relació a la formació orientada a les noves tecnologies; 
SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi 
formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present 
acord; FORMALITZAR el dret de superfície d'acord amb les condicions del document 
annex, que s'aprova; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia 
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar 
el present acord. 

 
10. –  (DP-2018-27219) DECLARAR, a l'empara de l'article 20 del Decret 336/1988, de 17 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, desafectada 
del domini públic la finca resultant FR3 del Projecte de Reparcel·lació del Pla Especial 
Urbanístic i de Millora Urbana de definició i concreció dels paràmetres edificatoris dels 
sòls d’equipament situats a l’illa delimitada pels carrers Sancho d’Àvila, Zamora, 
Almogàvers i Joan d’Àustria, districte d’activitats 22 Barcelona, de propietat municipal, 
grafiada al plànol annex; ADSCRIURE al Patrimoni Municipal d’Urbanisme la finca 
desafectada; CONSTITUIR respecte l’esmentada finca un dret real de superfície a favor 
de la Generalitat de Catalunya, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter 
gratuït, per a destinar-la a la ubicació i gestió d’una escola de nova construcció de dues 
línies d’educació infantil i primària anomenada “Auditori”; SOTMETRE l'expedient a 
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions 
o al·legacions, tenir per aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret 
de superfície d'acord amb les condicions del document annex, que s'aprova; 
INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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11. –  (DP-2018-27327) DESESTIMAR íntegrament les al·legacions formulades el 31 de gener 
de 2019 pel Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) per les 
raons exposades als informes de la Direcció de Serveis Jurídics del Districte de Ciutat 
Vella i de la Direcció de Patrimoni, que s’adjunten a la present als efectes de motivació. 
EXTINGIR la concessió de l’ús privatiu de domini públic municipal de la finca situada al 
carrer de Montalegre núm. 4, atorgada per acord del Plenari del Consell Municipal de 
data 28 de juny de 2013 a favor del Consorci del Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA) per a la instal·lació d’un nou equipament destinat a l’ampliació del 
Museu, en aplicació del que preveu la clàusula 9 apartat b) del plec regulador de la 
concessió, i RECUPERAR immediatament la possessió de la finca, d’acord amb el que 
preveu l’art. 71 i 147.1 del decret 336/86, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament de patrimoni de les entitats locals i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització 
de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
12. –  (MO 241/19) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició 

pública de la modificació de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments 
de concurrència pública, aprovada inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
celebrada el dia 12 de febrer de 2019, pels motius exposats a l’informe de l’Institut de 
Cultura que consta a l’expedient; APROVAR definitivament la modificació de 
l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública; 
PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al 
web municipal. 

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

13. –  (s/n)   RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia, de 17 d'abril de 2019, que designa la Comissió 
encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors per al nomenament de les 
Presidències i Vocalies que hauran de constituir les Meses Electorals, formada per les 
persones següents:  Presidenta: Gerenta de Recursos o persona en qui 
delegui;  Secretari: Secretari General de l'Ajuntament, o persona en qui delegui; 
i  Vocals: Cap de Departament de Població o persona en qui delegui i un Tècnic del 
Departament de Població o persona en qui delegui; i  fixa el dia 27 d’abril a les 8.30 
hores a la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª Planta), per a 
la celebració de l'esmentat sorteig. 

 
14. –  (2019/239) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2019 a les ciutadanes, 

ciutadans i entitats que proposa el Plenari del Consell Municipal i els respectius 
Consells de Districte, segons document annex, com a mereixedors d’aquest guardó per 
la seva contribució al foment de la participació i al desenvolupament dels valors cívics a 
la nostra ciutat. 

 
15. –  (2019/230) ATORGAR  la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a l’Escola d’Adults de la Verneda-

Sant Martí, pels seus més de 40 anys de treball en favor de la vida comunitària al barri 
de la Verneda, mitjançant el foment de l’aprenentatge i el voluntariat. 
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16. –  (20190171) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al Sr. Julio Lázaro Pernas López 
per la seva dilatada  i prolífera dedicació professional des de les responsabilitats 
municipals lligades a la gestió de l’esport de Barcelona, com també per la seva 
trajectòria esportiva complementària dedicada fonamentalment a l’esport federat i 
olímpic. 

 
17. –  (341/2019) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 

2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a 
l’annex. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web 
municipal. 

 

18. –  (022/2019) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’agent de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, amb TIP 26.374, contra l’acord del Plenari del Consell Municipal, 
en sessió de 20 de juliol de 2018, d’atorgament de la medalla d’honor al mèrit en la 
categoria de bronze, per la realització d’un acte rellevant dins del cos de la Guàrdia 
Urbana, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Reglament d’Honors i Recompenses 
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat el 17 de 
setembre de 1976 pel Plenari del Consell Municipal, atès que es ajustada a dret 
l’aplicació de l’esmentada normativa en l’atorgament de la referida medalla, ja que la 
disposició final primera del nou text del Reglament d’Honors i Recompenses dels 
membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, que modifica l’anterior, aprovat pel Consell Municipal Plenari 
en data 25 de maig de 2018, publicat en el BOPB el 19 de juny de 2018 i vigent el 20 de 
juliol de 2018, estableix en la seva disposició final primera que: “Les disposicions del 
present Reglament s’aplicaran als expedients que s’incoïn a partir de la vigència 
d’aquest, tot i que els fets que els motivin siguin anteriors”, i en relació a aquesta 
concessió de medalla al mèrit en la categoria de bronze, l’expedient es va iniciar amb 
anterioritat a la seva entrada en vigor, sent la proposta del cap de la GUB de data 27 de 
juny de 2018. 

 
19. –  (023/2019) DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’agent de la Guàrdia 

Urbana de Barcelona, amb TIP 25.406, contra l’acord del Plenari del Consell Municipal, 
en sessió de 20 de juliol de 2018, d’atorgament de la medalla d’honor al mèrit en la 
categoria de bronze, per la realització d’un acte rellevant dins del cos de la Guàrdia 
Urbana, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Reglament d’Honors i Recompenses 
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat el 17 de 
setembre de 1976 pel Plenari del Consell Municipal, atès que es ajustada a dret 
l’aplicació de l’esmentada normativa en l’atorgament de la referida medalla, ja que la 
disposició final primera del nou text del Reglament d’Honors i Recompenses dels 
membres de la Guardia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, que modifica l’anterior, aprovat pel Consell Municipal Plenari 
de 25 de maig de 2018, publicat en el BOPB el 19 de juny de 2018 i vigent el 20 de juliol 
de 2018, estableix en la seva disposició final primera que: “Les disposicions del present 
Reglament s’aplicaran als expedients que s’incoïn a partir de la vigència d’aquest, tot i 
que els fets que els motivin siguin anteriors”, i en relació a aquesta concessió de 
medalla al mèrit en la categoria de bronze, l’expedient es va iniciar amb anterioritat a 
la seva entrada en vigor, sent la proposta del cap de la GUB de data 27 de juny de 
2018. 
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20. –  (78/2019) APROVAR l’expedient 78/2019 de reconeixement de crèdit per un import de 

8.881,40 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa 
Civilsite SLP, amb NIF B65137812, despeses realitzades l’any 2018 i no reconegudes en 
l’exercici que li corresponien. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la 
despesa per un import de 8.881,40 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats 
en aquest mateix document, a favor de Civilsite SLP, amb NIF B65137812. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

21. –  (19SD00016PE) Primer.- RESOLDRE les al·legacions presentades durant el tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial de conformitat amb l’informe tècnic-jurídic 
de 10 d’abril de 2019 que consta incorporat a l’expedient. Segon.- APROVAR 
definitivament el document del “Pla Estratègic del Nou Model del Zoo de Barcelona: 
una mirada cap al futur” promogut i redactat per la Direcció del Parc Zoològic de 
Barcelona, d’acord amb el nou redactat a la pàgina 56 del document. 

 
22. –  (17SD0332NT) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació 

pública de l’aprovació inicial de la modificació de  l’Ordenança sobre Protecció, la 
Tinença i la Venda d’animals, aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal en 
sessió de 25 de juliol de 2014, en el sentit d’incorporar l'article 33.bis, que té per 
objecte regular el Parc Zoològic de Barcelona, promoguda per la Plataforma Zoo XXI, en 
els termes que consten en l’informe de la Direcció de Serveis dels Animals. APROVAR 
definitivament l'esmentada modificació de l’Ordenança, d’acord amb el text articulat 
que consta a l’expedient. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a 
la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament. NOTIFICAR aquest acord als interessats 
als efectes oportuns. 

 
23. –  (00184-02-18, 00187-05-19, 00188-09-19 i 00191-03-1)   APROVAR la incorporació al 

Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció dels 
següents exemplars, els quals, per les seves característiques peculiars de bellesa, 
raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, d’unes noves fitxes, 
corresponents als següents arbres: -  Tipuana tipu, ubicat a la Plaça de Carles Buïgas, al 
Districte de Sants–Montjuïc, Número d’expedient 00191-03-19. - Araucaria 
cunninghamii, ubicat als Jardins de la Tamarita, al Districte de Sarrià–Sant 
Gervasi,  Número d’expedient 00187-05-19. -  Cocculus laurifolius, ubicat als Jardins del 
Palau Robert del Districte de l’Eixample, Número d’expedient 00184-02-18. -  Cedrus 
libani, ubicats als terrenys de les antigues casernes militars de Sant Andreu, ubicats al 
carrer de Fernando Pessoa, 59, al Districte de Sant Andreu, Número d’expedient 
00188-09-19. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
24. –  (19SD0038CO) APROVAR el preacord/acord de Conveni Col·lectiu, incloent l’acord 

d’estructura i Relació de Llocs de Treball, de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal, aprovat inicialment pel Consell d’Administració de Parcs i Jardins el 25 de 
març de 2019 i subscrit el 27 de març de 2019 entre la representació del Comitè 
d’Empresa i la representació de Parcs i Jardins. RATIFICAR els efectes produïts pel 
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Conveni des de la seva signatura. TRAMITAR per part de l’òrgan gestor el seu registre, 
publicació i dipòsit davant dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Coneixement. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
25. –  (EM 2019-04/14) ACORDAR, a l’empara de l’article 368 del Text Refós de la Llei de 

Societats de Capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (en 
endavant TRLSC), la dissolució de la “Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística 
SA”, que passarà a denominar-se “Barcelona Gestió Urbanística, SA, en liquidació”. 
ACORDAR deixar sense efecte el paràgraf tercer l’article 28 dels Estatuts Socials de la 
“Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística S.A.” el qual disposa que en cas de 
dissolució la liquidació quedarà a càrrec dels administradors. CESSAR, de conformitat a 
l’article 374.1 del TRLSC els/les membres del Consell d’Administració, la secretària no 
consellera i el director general, aprovant la seva gestió de tots ells. REVOCAR, en 
particular, les facultats conferides mitjançant escriptures públiques atorgades davant el 
Notari de Barcelona, Sr. Ildefonso Sánchez Prat en dates 26 d’octubre de 2012 sota el 
número 2295 del seu protocol i 21 de gener de 2016, sota el número 117 del seu 
protocol, així com l’escriptura d’apoderament per a plets atorgada en data 20 
d’octubre de 2010 davant el notari de Barcelona Sr. Pedro Lecuona Ortuzar, sota el 
número 2081. NOMENAR liquidadora de la societat “Barcelona Gestió Urbanística, SA, 
en liquidació” la Sra. Aurora Lopez Corduente, amb les facultats previstes a l’article 375 
i concordants del TRLSC. APROVAR l’inventari i el balanç de la societat referenciat a la 
data de 26 d’abril de 2019 com a data de dissolució.  APROVAR la simultània i 
immediata liquidació, amb el corresponent informe que consta a l’expedient. APROVAR 
el balanç final de liquidació. APROVAR la quota de liquidació xifrada en 1.623.636,69 
euros tal i com resulta del balanç final de liquidació, i satisfer-la en efectiu a 
l’Ajuntament de Barcelona com soci únic de la societat. DECLARAR la successió 
universal de l’Institut Municipal d’Urbanisme, ens instrumental de gestió directa de 
l’Ajuntament de Barcelona, en els drets i obligacions de la societat municipal 
“Barcelona Gestió Urbanística, SA, en liquidació”, en coherència amb l’acord de la 
Comissió de Govern de 14 de desembre de 2017, que atribueix a l’Institut Municipal 
d’Urbanisme totes les tasques que fins aleshores desenvolupava la Societat Municipal 
Barcelona Gestió Urbanística, SA, així com la de subrogació dels recursos humans i 
materials de dita mercantil. 

 
26. –  (18PL16644) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic de reordenació i de 
Millora Urbana del recinte de Mercabarna; promogut per Mercados de 
Abastecimientos de Barcelona S.A. (Mercabarna). 

 
27. –  (19SD0010CO) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per a la cessió 
d’espais i prestació de serveis comuns del futur edifici a construir en la finca situada 
entre l’Avinguda Diagonal i el carrer Selva de Mar (Avinguda Diagonal, 59) d’aquesta 
ciutat, terreny sobre el qual l’esmentada Cambra ostenta un dret de superfície amb 
opció de compra. APROVAR el contracte d’arrendament, a subscriure entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, d’ús diferent al 
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d’habitatge de les plantes 1 a 13 incloses i un 50% del vestíbul amb accés independent 
del futur edifici , amb una superfície total construïda prevista de 12.986 m2 ( que es 
desglossa en 12.548 m2 i 438 m2 respectivament), així com també de 1.256 m2 sota 
rasant ( corresponents al 50% dels metres destinats a serveis tècnics i magatzem) per 
un termini de 35 anys a partir del seu lliurament, previst per l’any 2022, per a ubicar-hi 
usos administratius destinats a oficines i arxiu de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
efectes de des de la data de la seva signatura i obligació de meritament a partir de la 
seva ocupació. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa derivada de l’esmentat contracte 
d’arrendament, amb la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de 
Barcelona, (CIF Q0873001B), la quantia de la qual es calcula a partir d’una renda 
contractual mensual el primer any (2022) de (205.582,00 euros) més l’IVA, de despeses 
i impostos (68.570,00 euros) més IVA i repercussió del cànon, en el suposat de que la 
Cambra no exerceixi l’opció de compra del solar, de (26.214,00 euros) més IVA , amb 
subjecció a les normes de la Llei d’Arrendaments Urbans i les modificacions introduïdes 
per la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer, 
preveient-se en conseqüència un total pressupostari anual de 2.180.651,00 euros per a 
l’exercici 2022, i 4.444.167,00 euros per a l’exercici 2023 i els següents 34 anys, 
indexats d’acord amb l’IPC, i condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; 
ABONAR trimestralment la renda acordada mitjançant la presentació de la factura 
electrònica corresponent; FORMALITZAR el contracte d’arrendament, segons el 
redactat annex . FACULTAR a la Quarta Tinenta d’Alcaldia, Sra. Janet Sanz Cid, per a la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que se’n puguin 
derivar 

 
Districtes de Nou Barris i Sant Martí 
 

28. –  (18PL16634) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità del sector Prim; 
d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què 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; RESOLDRE les al·legacions presentades en el 
tràmit  d’informació pública, de conformitat amb l’informe de la citada Direcció de 
Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a 
efectes 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 Ciutat Vella 
 

29. –  (18PL16636) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l'ampliació d'un local comercial 
de venda de roba confeccionada superior a 2.500 metres quadrats d'acord amb el 
PECNAB, situat al carrer Pelai 54; promogut per C&A Modas SLU. 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 

30. –  (18PL16632) 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 
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docent situat al passeig de l'Exposició 5-23, al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa 
municipal, a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
Districte de Gràcia 
 

31. –  (18PL16630) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació 
de l'equipament situat al viaducte de Vallcarca 4-6, Districte de Gràcia; d’iniciativa 
municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 
 
Districte d’Horta-Guinardó 
 

32. –  (19PL16680) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit 
Llobregós - Can Mateu; d’iniciativa municipal; amb les modificacions 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 i TRAMETRE l’expedient a la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
Districte de Nou Barris 
 

33. –  (19PL16681) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral i de Millora Urbana dels 
equipaments comunitaris situats a l’entorn de la Masia de Can Valent i modificació 
puntual de la fitxa de patrimoni de l’element número 2889 del Pla Especial de 
protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona a l’àmbit del Districte 
de Nou Barris, d’iniciativa municipal. 
 
Districte de Sant Martí 
 

34. –  (18PL16595) MANTENIR la suspensió de l’aprovació definitiva, acordada pel Plenari del 
Consell Municipal, en sessió de data 29 de març de 2019, 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 22.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, del Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels 
carrers Cristóbal de Moura, Treball, Marroc i Selva de Mar, promogut per Praedium 
Global Invest S.L., atesa l’existència de motius determinants per al manteniment de la 
suspensió de la seva aprovació, a què fa referència 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 95.1 de la 
citada Llei 39/2015, que disposen d’un termini de tres mesos, 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 d’aquest procediment i es 
procedirà a l’arxiu de les actuacions, i NOTIFICAR el present acord als promotors del 
Pla. 
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COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE DIFERENTS ACTUACIONS DE LA GESTIÓ DEL 
PERÍODE 2011-2015 
 

35.- (020/2019/DSSG) APROVAR el document de conclusions presentat pel President de la 
Comissió d’Investigació sobre diferents actuacions de la gestió del període 2011-2015, 
que han estat o estan subjectes a investigació per part de la fiscalia, que va ser creada 
per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 26 de maig de 2017 i 
modificada per acord adoptat pel mateix òrgan en sessió de 30 de juny de 2017. 
ASSABENTAR-SE del vot particular formulat pel grup municipal del Partit Popular. 
PUBLICAR el document de conclusions i el vot particular en la Gaseta Municipal. 
 
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 
 


