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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 D'OCTUBRE DE 2020 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sessió ordinària 23 de setembre de 2020  

B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 

1. –  L'Agenda 2030 de Barcelona. Fites i indicadors clau.  

C) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
 
b) Propostes d'acord 
 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

2. –  (2020-10/13) ACCEPTAR el càrrec de patró de la Fundació Privada Institut de Salut 
Global de Barcelona, pel termini estatutari de 5 anys, un cop acordada la reelecció de 
l’Ajuntament de Barcelona pel seu Patronat en la sessió de 12 de juny de 
2020.FACULTAR l’Alcaldia perquè nomeni el/la representant de l’Ajuntament de 
Barcelona en el Patronat de la fundació esmentada.  

 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

3. –  (s/n) APROVAR el Compte General de l’exercici 2019 corresponent a l’Ajuntament de 
Barcelona, als organismes autònoms municipals, a les entitats públiques empresarials i 
a les societats amb capital íntegrament municipal.  

4. –  (s/n) RESTAR ASSABENTAT de l'informe de fiscalització a posteriori de l'exercici 2019 de 
la Intervenció Municipal.  

5. –  (01 OOFF2021) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2021 i 
successius de les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. 
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Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; 
núm. 1.3. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 
1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis 
de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; 
núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis 
mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 
3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals 
de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions 
especials; núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la 
prestació d'altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de 
vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per 
serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del 
funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores 
de serveis de telefonia mòbil; núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport 
d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de 
residus municipals generats en els domicilis particulars; núm. 4. Contribucions 
especials; Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat; SOTMETRE les 
esmentades Ordenances fiscals a informació pública per un termini de trenta dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes; i TENIR PER APROVADA DEFINITIVAMENT la 
modificació de les ordenances fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions.  

6. –  (CO 2020-10/11) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de Fira 
Internacional de Barcelona amb l’objecte d’incorporar una nova Disposició Transitòria 
Segona, de conformitat amb el text que s’incorpora en l’expedient administratiu. 
SOTMETRE aquest acord i l’expedient a informació pública per un termini de trenta 
dies, d’acord amb els articles 313.3 i 160 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals; i en el cas de no presentar-se al·legacions, TENIR-LA per definitivament 
aprovada, i com a conseqüència, RATIFICAR, en virtut de l’article 322 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord adoptat pel Consell General de Fira 
Internacional de Barcelona, en la sessió extraordinària celebrada virtualment el 19 de 
maig de 2020, relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte 
d’incorporar una nova Disposició Transitòria Segona.  

7. –  (19S18373-003) RECTIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal de 20 de 
desembre de 2019, pel qual s’aprova el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona per al finançament de l’ampliació i renovació dels 
espais firals de la Fira Internacional de Barcelona, en el sentit que l’aplicació 
pressupostària dels exercicis 2020 i 2021 ha de ser 0703-85001-93311, en lloc de 0701-
75321-93311, restant inalterat la resta de l’acord. ANUL·LAR l'autorització i disposició a 
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favor de Fira 2000, SA, de la despesa total de 2.630.019,76 euros, dels quals 
1.315.009,88 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0701 75321 93311 del 
pressupost de l’any 2020, i 1.315.009,88 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
0701 75321 93311 del pressupost de l’any 2021, d’acord amb l’establert en el pacte 
primer I b) de l'esmentat conveni.  

8. –  (20XF0606) AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de Fira 2000, SA, la despesa total de 
2.630.019,76 euros, dels quals 1.315.009,88 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 0703 85001 93311 del pressupost de l’any 2020, i 1.315.009,88 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0703 85001 93311 del pressupost de l’any 
2021, condicionat a l’existència de crèdit suficient i adequat en el pressupost posterior 
a l’actual, d’acord amb l’establert en el pacte primer I b) del Conveni de col·laboració 
signat entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona 
i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per al finançament 
de l’ampliació i renovació dels espais firals de la Fira Internacional de Barcelona.  

9. –  (DP-2020-27806) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona la finca de propietat municipal situada al carrer Reina 
Amàlia núm. 10, grafiada en el plànol annex, amb la finalitat de constituir un dret de 
superfície a favor d’entitats sense ànim de lucre per a la rehabilitació integral de 
l’edifici i la gestió posterior dels habitatges de lloguer social i, d’acord amb allò que 
disposen els articles 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals; SOTMETRE l'expedient a informació pública 
durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, 
TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la 
finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica si en un termini 
de 6 anys no s’ha destinat a la mateixa en els termes de l’article 50 del referit 
Reglament; AUTORITZAR a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona a constituir un dret de superfície a favor d’entitats sense ànim de lucre per 
un termini de 99 anys per a la rehabilitació integral de l’edifici i la gestió posterior dels 
habitatges de lloguer social, així com a percebre, en el seu cas, l’import que es 
determini en concepte de contraprestació, formalitzant tots els documents públics i 
privats necessaris per a la seva instrumentalització, tot això amb subjecció als principis 
de la contractació pública; i FACULTAR l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.  

10. –  (DP-2020-27851) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor de 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte la finca de 
domini públic situada al carrer Binèfar núm. 22-26 (finca resultant HD/7 1 del Projecte 
de Reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística del Pla de Millora Urbana de 
l’àmbit comprès entre els carrers Guipúscoa, Ca N’Oliva, Binèfar i el límit del terme 
municipal de Sant Adrià del Besós, a Barcelona), grafiada en el plànol annex, destinada 
a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de 
lloguer social; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta 
dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada 
adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb 
les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la 
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realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord.  

11. –  (DP-2020-27853) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de l’Institut Municipal 
d’habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), a la finca situada al carrer de Lisboa 
núm. 35.B-67 (referència cadastral 9668253DF2896H0000WW) per un termini de 
setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per destinar-la a la construcció d’habitatges 
amb protecció oficial, que seran utilitzats prioritàriament com a allotjament temporal 
derivat de les necessitats del Programa Habita Carmel; 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.  

12. –  (DP-2020-27854) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor de 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), respecte de la 
finca de domini públic, qualificada urbanísticament com a clau HD/7 (sistema 
d’habitatge  dotacional públic), en virtut del “PMU en l’àmbit comprès entre els carrers 
de Guipúscoa, Ca N’Oliva, de Binèfar i el límit del terme municipal de Sant Adrià del 
Besós, aprovat definitivament el 31.05.2013, situada al passatge d’Arriassa, s/n, 
grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i gestió d’un edifici d’habitatges 
dotacionals en règim de lloguer social; SOTMETRE l’expedient a informació pública 
durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, 
TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; 
FORMALITZAR-LOS d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i 
FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord.  

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

13. –  (s/n) CESSAMENT i NOMENAMENT de càrrecs del Consell d'Administració d'Informació 
i Comunicació de Barcelona, SA, SPM.  

14. –  (19/2020) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’Honors i 
Distincions de l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, 
l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat al rei Joan Carles I, acordat pel Plenari del 
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 23 de setembre de 1992.  

15. –  (010/2020 SG) APROVAR definitivament la modificació del Reglament Orgànic 
Municipal, amb la finalitat d’establir un nou sistema de documentació de les sessions 
del Consell Municipal, dels Consells de Districte i d’altres òrgans col·legiats a partir del 
seu enregistrament en suport apte per a la gravació i reproducció del so i de la imatge; 
i PUBLICAR el text íntegre de la modificació en el Butlletí Oficial de la Província, de 
conformitat amb allò disposat a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local.  
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16. –  (415/2020) MODIFICAR l’annex 1 i 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 als 
annexos, que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la 
Gaseta Municipal i al web.  

17. –  (2020/436) APROVAR el III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2020-2023 
del personal municipal de l’Ajuntament de Barcelona i dels Organismes Autònoms i ens 
adherits a l’acord regulador de les condicions de treball comunes dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona, que incorpora, sobre el que es va aprovar pel Plenari del 
Consell Municipal en data 20 de desembre de 2019, la modificació dels articles 3.1.1.3. 
Comissió paritària de seguiment del Pla d'Igualtat i 3.1.1.4 Comissió Tècnica d'Igualtat, 
quant a la composició dels seus membres.  

18. –  (20XF0178) APROVAR l'expedient 20XF0178 de reconeixement de crèdit per un import 
de 15.399,17 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades durant 
l'exercici 2019, en concepte prestació dels serveis del projecte plataforma Hardware 
Open durant el període de l'1 d'octubre fins al 18 de desembre de 2019, derivades del 
contracte 19000371 i la presentació de la factura núm. AF-FV19-3125 de 20 de 
desembre de 2019, amb núm. de registre 2020/43052, i no reconegudes durant 
l'exercici corresponent, a favor de Alfatec Sistemas, SL., NIF B98064462; AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 15.399,17 euros, 
amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2020 i aplicació pressupostària 
0100/22610/92321, a favor d'Alfatec Sistemas, SL.  

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 

19. –  (20200320) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l'Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs i l'Ajuntament de Barcelona pel manteniment, conservació i millores de les 
rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord; AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa per un import de 5.975.872,05 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns 
pressupostària/es D/46409/15162 del pressupost de la Gerència de Mobilitat i 
Infraestructures de l'any 2020, a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF 
P0800258F, per fer front a les despeses derivades d'aquest Conveni; i FACULTAR a la 
Segona Tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per la 
signatura de l'esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se'n derivin 
del mateix.  

 
Districte de l'Eixample 
 

20. –  (19PL16742) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial per al canvi d’ús de l’edifici situat a l’Avinguda 
Diagonal 471 de Barcelona; promogut per Mersan Assets Management SLU; 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.  
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Districte de les Corts 
 

21. –  (20PL16766) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM a l’illa delimitada pels carrers Danubi, 
Cardenal Reig, Pintor Tapiró i Travessera de Les Corts i MPE de protecció del patrimoni 
arquitectònic historicoartístic de la ciutat de Barcelona; d'iniciativa municipal; amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a que fa referència l'informe 
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 la 
Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions, informes que 
consten a l'expedient i a efectes de motivació s'incorporen a aquest acord; i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva.  

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 

22. –  (20PL16768) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic de determinació del 
tipus i ordenació de l’equipament situat al carrer de Can Ràbia núm. 7-9; promogut per 
la Universitat de Barcelona; 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 de Gràcia 
 

23. –  (19PL16698) DESISTIR, d’acord amb l’article 93 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, de la Modificació 
puntual del Pla General Metropolità per a la implantació d’una escola bressol i inclusió 
en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic de la ciutat de Barcelona 
(Districte de Gràcia) de les finques situades al carrer de l’Encarnació 13-15 i 17; 
aprovada inicialment per la Comissió Conjunta de les Comissions Permanents del 
Consell Municipal, en sessió de 15 d’abril de 2019, pels motius exposats a l’informe de 
la Direcció de Serveis de Planejament que es dóna per reproduït i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest expedient; i en conseqüència, declarar finalitzat el 
procediment i procedir a l’arxiu de les actuacions.  

Districte de Nou Barris 
 

24. –  (20PL16780) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial i de Millora Urbana per a la 
regulació dels equipaments docent i esportiu situats al Parc de Fornells al Districte de 
Nou Barris; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona.  

Districte de Sant Andreu 
 

25. –  (20PL16767) 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 Mollerussa 71-77, al Districte de Sant Andreu de Barcelona; 
d’iniciativa municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona.  

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 


