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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE JULIOL DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 23 de juny de 2021 
 

B) Part informativa 
 

a) Despatx d’ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

1. – (2021/0279) Primera.- APROVAR inicialment la declaració de tot l’àmbit del municipi de 
Barcelona com a àrea de mercat d’habitatge tens, d’acord amb l’article 2 de la Llei 
11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes 
en els contractes d’arrendament d’habitatges i de modificació de la Llei 18/2007, de la 
Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge, i de 
conformitat amb el contingut de la memòria tècnica explicativa i els informes 
justificatius que s’incorporen a l’expedient, i amb les característiques particulars 
següents: - Una durada de 5 anys, amb possibilitat de pròrroga. - Una minoració en un 
5% del preu de referència, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 
11/2020. - La inclusió també dels habitatges de més de 150 metres quadrats. - I amb 
l’especial inclusió constant en l’Annex de la memòria tècnica explicativa de la relació de 
les actuacions i mesures que l’Ajuntament de Barcelona durà a terme durant tot el 
període de vigència del règim corresponent a fi d’atenuar o capgirar la situació de 
mercat tens, en exercici de les competències respectives i en col·laboració amb altres 
administracions, en el marc dels instruments locals, supralocals i generals de 
planificació i programació d’habitatge. Segona.- DECLARAR la urgència en la tramitació 
d’aquest acord, segons l’article 3.7 de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, per raons 
d’interès públic i per intentar evitar una situació d’inseguretat jurídica, durant unes 
setmanes, en atenció al fet que la declaració inicial del municipi de Barcelona prevista 
en la Llei 11/2020 caduca el proper 21 de setembre de 2021, en virtut de la disposició 
transitòria segona de l’esmentada llei. Tercera.- SOTMETRE l’acord a informació 



CP 7/21 2/8  

pública, mitjançant un anunci al BOPB i al DOGC, per un termini de 15 dies, d’acord 
amb la declaració d’urgència en la tramitació d’aquest procediment; i TENIR per 
aprovada definitivament la declaració del municipi de Barcelona com a àrea de mercat 
d’habitatge tens si durant aquest termini no s’hi formulen reclamacions o al·legacions. 
L’entrada en vigor de la declaració es produirà l’endemà de la publicació al DOGC de 
l’acord d’aprovació definitiva, havent de publicar-se prèviament un anunci al BOPB, al 
DOGC i als portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona. Quarta.- COMUNICAR, d’acord amb l’article 3.6 de la Llei 11/2020, de 18 de 
setembre, aquest acord a la Generalitat de Catalunya perquè es publiqui al seu portal 
de transparència. Cinquena.- DONAR TRASLLAT d’aquesta resolució a la Secretaria 
d’Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials i al Departament d’Acció 
Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió de 
Seguiment que ha creat el Govern per a la Llei 11/2020, de 18 de setembre, i a les 
entitats representatives potencialment afectades per la futura declaració identificades 
pels serveis municipals. 

 

2. – (CO 2021-07/20) RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona en la sessió de 24 de març de 2021, 
relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus estatuts i el seu text refós, d’acord amb 
el redactat que consta a l’expedient administratiu, amb l’objecte de millorar-los i 
adaptar-los a les normatives recents. ENCARREGAR al Consorci Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona l’assumpció del tràmit d’informació pública 
corresponent i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a l’aprovació de la 
modificació dels estatuts tindran caràcter col·lectiu i substituiran els que s’haurien de 
publicar separadament. SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que dugui a 
terme les actuacions materials per a l’execució d’aquest acord, i que siguin comunes a 
tots els ens consorciats. NOTIFICAR aquest acord al Consorci Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona i als seus membres consorciats. 

 
 

Districte de Nou Barris 
 

3. – (21XF0458) APROVAR l’expedient de reconeixement de crèdit per un import de 
6.238,32 euros IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de 
l’empresa MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF: A25022427, despeses realitzades l’any 
2020 i no reconegudes en l’exercici que li corresponien, per les obres del canvi 
d’enllumenat al Camp de Futbol Ciutat Meridiana, correctament acomplertes per 
l’empresa MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF: A25022427. CONVALIDAR, vistos els 
informes de la Intervenció Municipal i de l’òrgan gestor obrants a l’expedient, les 
actuacions administratives i la despesa corresponent, d’acord amb el que estableix 
l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i també als efectes que es preveu a l’article 28 del RD 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del sector públic local. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació de la 
despesa per un import de 6.238,32 euros, amb càrrec al pressupost de l’any 2021 i 
partida D/0608/63220/93314, a favor de MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF: 
A25022427. 

 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
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4. – (EM 2021-06/16) APROVAR definitivament la modificació del pressupost de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials per a l’exercici 2021 relatiu a les subvencions nominatives 
del capítol IV del pressupost, segons el document annex que consta a l’expedient. 

 

5. – (CO 2021-07/19) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de 
Turisme de Barcelona de conformitat amb el text que s’incorpora en l’expedient 
administratiu. SOTMETRE aquest acord juntament amb els nous estatuts a informació 
pública per un termini de trenta dies, d’acord amb l’article 313.3 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i en el cas que no es presentin al·legacions, 
TENIR-LOS per definitivament aprovats, i com a conseqüència, RATIFICAR, en virtut de 
l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els acords 
adoptats pel Consell General del Consorci Turisme de Barcelona, en les sessions del 13 
de gener i 14 de juny de 2021, relatius a l’aprovació dels nous estatuts, de conformitat 
amb el text que s’incorpora en l’expedient administratiu. NOTIFICAR el present acord 
als ens consorciats, per al seu coneixement i efectes. 

 

6. – (EM 2021-04/10) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit de vista de 
l’expedient, i en conseqüència, DESESTIMAR, de conformitat amb els informes 
incorporats a l’expedient, les sol·licituds presentades el 17 de juliol de 2020 i 21 
d’octubre de 2020, així com les al·legacions presentades en data 13 d’abril de 2021 per 
la societat Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA), en relació amb les 
sol·licituds de reequilibri econòmic financer en el marc del contracte de concessió del 
servei públic municipal d’aparcaments de naturalesa de contracte de gestió de servei 
públic gestionat per BAMSA. 

 

7. – (21XF0661, 21XF0559, i 21XF0542) APROVAR els expedients de reconeixement de 
crèdit 21XF0661, 21XF0559, i 21XF0542 pels imports, conceptes i a favor de les 
empreses que consten a l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la necessitat 
de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici corresponent. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports 
indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2021, i a les 
aplicacions pressupostàries indicades a l’annex. 

 

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

 

8. – (2/2021 SD) ATORGAR la medalla d’honor al mèrit als membres de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona que figuren en les relacions que consten a l’expedient, en la categoria 
d’argent per haver prestat serveis sense interrupció durant 35 anys, sense cap nota 
desfavorable en els seus expedients personals, d’acord amb els informes que figuren a 
l’expedient, el dictamen de la Comissió de valoració i amb allò que preveu l’article 4.2.2 
apartat b) del Reglament d’honors i recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i 
del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell 
Municipal de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, amb els 
efectes econòmics previstos per a les medalles d’argent a l’article 5 del mateix 
Reglament. 
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9. – (3/2021 SD) ATORGAR la medalla d’honor al sofriment, en la categoria d’argent, al 
caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 25806, d’acord amb 
els informes que figuren a l’expedient i el dictamen de la Comissió de valoració, ja que 
concorren els requisits establerts a l’article 3.2.2 del Reglament d’honors i 
recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre de 
1976 i modificat el 25 de maig de 2018, amb els efectes econòmics previstos per a les 
medalles d’argent a l’article 5 del mateix Reglament. 

 

10. – (4/2021 SD) ATORGAR les plaques de reconeixement i les medalles al Mèrit en la 
categoria d’argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la Guàrdia 
Urbana que figuren en la relació que consta a l’expedient, d’acord amb el dictamen de 
la Comissió de valoració i de conformitat amb la Disposició addicional del Reglament 
d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat el 
25 de maig de 2018, en reconeixement a les seves actuacions i col·laboració envers la 
Guàrdia Urbana de Barcelona. 

 

11. – (5/2021 SD) ATORGAR les plaques de reconeixement i les medalles d’honor al mèrit, en 
la categoria de bronze, als membres i òrgans de la Guàrdia Urbana de Barcelona que 
figuren a les relacions que consten a l’expedient, per haver destacat en el compliment 
de les seves obligacions professionals o haver realitzat estudis professionals, 
publicacions científiques o serveis d’interès públic, que comporten un prestigi per al 
cos o contribueixen a millorar la seguretat de la ciutat, d’acord amb el dictamen de la 
Comissió de valoració i amb el que preveu l’article 4.2.3 apartat a) i 4.2.4 del Reglament 
d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat el 
25 de maig de 2018. 

 

12. – (33/2021) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2021 als ciutadans, ciutadanes i 
entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius consells de districte, 
d’acord amb la relació que consta a l’expedient, com a mereixedors i mereixedores 
d’aquest guardó, perquè amb la pràctica de la seva labor professional o social han 
contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. 

 

13. – (267/2021) 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 com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 

 

14. – (21XF0531 i altres) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 21XF0531, 
21XF0532, 21XF0533, 21XF0543, 21XF0548, 21XF0579, 21XF0581, 21XF0603, 
21XF0628, 21XF0665, 21XF0685, 21XF0778, 21XF0816, 21XF0836 i 21XF0471 pels 
imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a l’annex, i per les factures 
que s’hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no 
reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les 
obligacions de les despeses pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost 
general de l’exercici 2021, i a les aplicacions pressupostàries indicades a l’annex. 



CP 7/21 5/8  

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
15. – (20080060ZNord) ACORDAR la continuïtat del contracte 08000527-011 que té per 

objecte “Serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals (2009- 
2017) Zona Nord”, adjudicat a la UTE “CCORPORAC.CLD SERVICIOS URBANOS 
TRATAMIENTO RESIDUOS UTE”, amb NIF U64993256, per un import total de 
66.794.982,80 euros (IVA inclòs), i per un període comprès des de l’1.9.2021 fins al 
31.3.2023 o, si fos abans, fins a l’inici de l’execució del contracte en tràmit núm. 
18000780L03, de l’expedient 20190001, de conformitat amb el que preveu l’article 235 
a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i d’acord amb les condicions i motivacions que 
consten a l’informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la 
documentació que figura a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l’esmentat contracte per un import d’11.644.055,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 4.151.169,79 euros i import IVA de 
415.116,98 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502; un import net de 6.434.335,05 euros i import IVA de 643.433,50 euros amb tipus 
impositiu 10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16311 0502, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l’esmentat contracte per un import de 46.796.213,83 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l’exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 16.798.046,36 euros i 
import IVA de 1.679.804,64 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària 
D/22727/16211 0502; un import net de 25.743.966,21 euros i import IVA de 
2.574.396,62 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un 
import de 8.354.713,65 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2021 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net d’1.592.552,65 euros i import IVA de 159.255,27 euros amb tipus impositiu 
10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16311 0608; un import net d’1.678.333,18 
euros i import IVA de 167.833,32 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació 
pressupostària D/22727/16311 0607; un import net de 3.635.018,37 euros i import IVA 
de 363.501,84 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària 
D/22727/16211 0502; un import net de 689.290,02 euros i import IVA de 68.929,00 
euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16311 0502. 

 

16. – (0080060Est) ACORDAR la continuïtat del contracte 08000529-009 que té per objecte 
els “Serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals (2009-2017) 
Zona Est”, adjudicat a l’empresa URBASER, SA, amb NIF A79524054, per un import total 
de 26.847.940,15 euros (IVA inclòs), i per un període comprès des de l’1.9.2021 fins al 
3.3.2022, de conformitat amb el previst per l’article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 
d’acord amb les condicions i motivacions que consten a l’informe de la Direcció de 
Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que figura a l’expedient. 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import de 
9.662.740,03 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2022 i amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
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import net de 2.992.291,82 euros i import IVA de 299.229,18 euros amb tipus impositiu 
10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import net de 5.792.017,30 
euros i import IVA de 579.201,73 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació 
pressupostària D/22727/16311 0502, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat 
contracte per un import de 17.185.200,12 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 
2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 3.543.850,88 euros i import IVA de 
354.385,09 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16311 
0610; un import net d’1.298.652,95 euros i import IVA de 129.865,30 euros amb tipus 
impositiu 10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16311 0609; un import net de 
5.990.658,65 euros i import IVA de 599.065,86 euros amb tipus impositiu 10% a 
l’aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import net de 4.789.746,72 euros i 
import IVA de 478.974,67 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502. 

 

17. – (20080060Oest) ACORDAR la continuïtat del contracte 08000530-008 que té per 
objecte els “Serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals (2009-
2017) Zona Oest”, adjudicat a l’empresa CESPA, SA, amb NIF A82741067, per un import 
total de 89.817.891,31 euros (IVA inclòs), i per un període comprès des de l’1.9.2021 
fins al 31.3.2023 o, si fos abans, fins a l’inici de l’execució del contracte en tràmit núm. 
18000780L02, de l’expedient 20190001, de conformitat amb el que preveu l’article 235 

a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i d’acord amb les condicions i motivacions que 
consten a l’informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la 
documentació que figura a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l’esmentat contracte per un import de 15.186.607,28 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 5.093.321,45 euros i import IVA de 
509.332,15 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502; un import net de 8.712.685,16 euros i import IVA de 871.268,52 euros amb tipus 
impositiu 10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16311 0502, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2023. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l’esmentat contracte per un import de 60.966.906,26 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l’exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 20.159.531,72 euros i 
import IVA de 2.015.953,17 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària 
D/22727/16211 0502; un import net de 35.264.928,52 euros i import IVA de 
3.526.492,85 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient del 
pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un 
import de 13.664.377,77 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2021 i amb càrrec a 
les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un 
import net d’1.688.276,85 euros i import IVA de 168.827,68 euros amb tipus impositiu 
10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16311 0605; un import net d’1.079.032,89 
euros i import IVA de 107.903,29 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació 
pressupostària D/22727/16311 0604; un import net de 3.309.692,85 euros i import IVA 
de 330.969,28 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0603; un import net de 3.783.157,79 euros i import IVA de 378.315,78 
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amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import 
net de 2.562.001,24 euros i import IVA de 256.200,12 amb tipus impositiu 10% a 
l’aplicació pressupostària D/22727/16311 0502. 

 

18. – (20080060Centre) ACORDAR la continuïtat del contracte 08000528-012 que té per 
objecte els “Serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals (2009-
2017) Zona Centre”, adjudicat a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA, amb NIF 
A28541639, per un import total de 39.840.852,83 euros (IVA inclòs), i per un període 
comprès des de l’1.9.2021 fins al 3.3.2022, de conformitat amb el previst per l’article 
235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i d’acord amb les condicions i motivacions que 
consten a l’informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la 
documentació que figura a l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 
l’esmentat contracte per un import de 17.813.916,22 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el 
desglossament següent: un import net de 5.309.767,51 euros i import IVA de 
530.976,75 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16211 
0502; un import net de 10.884.701,78 euros i import IVA de 1.088.470,18 amb tipus 
impositiu 10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16311 0502, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. AUTORITZAR i DISPOSAR 
la despesa de l’esmentat contracte per un import de 22.026.936,61 euros, IVA inclòs, 
amb càrrec a l’exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import net d’1.669.501,13 euros i 
import IVA de 166.950,11 amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0606; un import net de 4.213.588,41 euros i import IVA de 421.358,84 
euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16311 0602; un 
import net de 6.548.001,03 euros i import IVA de 654.800,10 euros amb tipus impositiu 
10% a l’aplicació pressupostària D/22727/16311 0601; un import net d’1.609.501,88 
euros i import IVA de 160.950,19 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació 
pressupostària D/22727/16211 0502; un import net de 5.983.895,38 euros i import IVA 
de 598.389,54 euros amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 
 

19. – (20PL16804) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic regulador d’una residència assistida 
amb centre de dia per a gent gran al carrer de Rubió i Ors, núm. 19 de Barcelona; 
promogut per DOMUS HORTUS, SL; 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. 

 

c) Proposicions 
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D) Part d’impuls i control 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

E) Mocions 
 

F) Declaracions institucionals 


