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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE GENER DE 2021 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària 23 de desembre de 2020  

 
B) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
C) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

1. –  (01- PPPNT2020) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat reclamacions 
durant el període d’exposició pública, la modificació de l’ordenança per prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris per a l’exercici 
2021, aprovada inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda en data 20 de 
novembre de 2020, d’acord amb el text que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest 
acord i el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

2. –  (DP-2020-27971) MODIFICAR la finalitat (condició segona) de l’adscripció i constitució 
d’un dret real d’aprofitament atorgada a favor de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 24 
de juliol de 2020, respecte de la finca de domini públic situada al carrer Victor Colomer 
núm. 6-12 (parcel·la A del Sector de Millora Urbana de la MPGM Casernes de Sant 
Andreu), en el sentit que es destini a construcció i gestió d’un edifici d’habitatges 
protegits dotacionals en règim de lloguer destinada a col.lectius específics amb 
necessitats d’habitatge, mantenint inalterables la resta de Condicions reguladores de 
l’adscripció i dret real d’aprofitament aprovades per l’esmentat Plenari; SOTMETRE 
l’expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s’hi formulen 
reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada modificació; 
FORMALITZAR l’adscripció i el dret real d'aprofitament; 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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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 

3. –  RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 20 de gener de 2021, que designa la Comissió 
encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de Presidents i 
Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals, formada per les següents 
persones: president: Gerent de Recursos o persona en qui delegui; secretari: Secretari 
General de l'Ajuntament, o persona en qui delegui i vocals: Director de Serveis de 
Secretaria General o persona en qui delegui i el  Cap de Departament de Població o 
persona en qui delegui; i fixa el dia 21 de gener de 2021 a les 16,30 hores a la Sala Lluís 
Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª Planta), per a la celebració de 
l'esmentat sorteig.  

4. –  (591/2020) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Plenari del Consell Municipal 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, que consta a l’expedient; APROVAR l'increment del 0,9% de les taules 
retributives municipals respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020 i amb efectes 
d'1 de gener de 2021 d'acord amb el que preveu la Llei 11/2020, de 30 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l'Estat, i conseqüentment MODIFICAR l'annex 4 (taules 
retributives) de la relació inicial de llocs de treball, tal i com es detalla a l'annex 
corresponent; AUTORITZAR a les entitats del sector públic municipal a qui no resulti 
d'aplicació les vigents taules retributives de l'Ajuntament de Barcelona a aplicar un 
increment del 0,9%  a les retribucions del personal d'acord amb la Llei 11/2020, de 30 
de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat; PUBLICAR aquest acord i el seu 
annex a la Gaseta Municipal i al web municipal.  

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 

5. –  (20SD0130NT) RATIFICAR el Decret d’Alcaldia de 10 de desembre de 2020 de 
modificació del Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s'estableixen 
mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per 
destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions 
establertes amb la declaració de l'estat d'alarma, i es fixa un nou termini màxim de 
presentació de sol·licituds d'autoritzacions extraordinàries.  

6. –  (ASS 2021-01/01) APROVAR la constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per 
l'Energia Pública i la incorporació a la mateixa de l’Ajuntament de Barcelona com a 
membre de ple dret. APROVAR els Estatuts de l’Associació que s’adjunten a 
l’expedient. ADOPTAR el compromís de preveure en el pressupost de 2021 la despesa 
corresponent al pagament de la quota de l’Associació. FACULTAR l'Im. Sr. Eloi Badia 
Casas, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per a la signatura dels 
documents i per a efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat de 
l’acord.  
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7. –  (20XC0380) APROVAR el Conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona de col·laboració i de delegació de competències municipals 
per a la promoció de la mobilitat compartida; FACULTAR la Regidora de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, Ima. Sra. Rosa Alarcón Montañés, per la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix; 
NOTIFICAR la seva aprovació als interessats.  

Districtes de l'Eixample i Sant Martí 
 

8. –  (18PL16633) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del sector 2 del planejament de 
Glòries; d’iniciativa municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i 
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.  

Districte d'Horta-Guinardó 
 

9. –  (20PL16806) 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 
docent situat al carrer d’Arenys 83 X; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci 
d’Educació de Barcelona; amb les modificacions respecte al document aprovat 
inicialment, a què 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 Sant Andreu 
 

10. –  (20PL16794) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de la finca de Can 
Barbosa, situada al carrer Pons i Gallarza núm. 10; promogut per Can Barbosa, SL.  

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 


