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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE SETEMBRE DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Sessió ordinària de 23 de juliol de 2021 
 

Sessió extraordinària de 15 de setembre 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. – (1332/2021) APROVAR la continuïtat en la participació d’aquest Ajuntament al Consorci 

del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona, juntament amb 
l’Administració general de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per al 
període 2021-2024, sense perjudici de la signatura del conveni que es faci entre 
aquestes administracions, el primer conveni del qual es va signar el 15 de novembre de 
2001 i s’ha anat renovant fins a l’actualitat, data en què escau l’adequació del text a la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. L’aportació màxima per 
fer per part d’aquest Ajuntament a través de l’Institut de Cultura de Barcelona, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, serà per a l'exercici 2021: 
112.000 euros; per a l'exercici 2022: 112.000 euros; per a l'exercici 2023: 112.000 
euros, i per a l'exercici 2024: 112.000 euros. 

 

2. – (20210114-IMPD) APROVAR el reconeixement extrajudicial del crèdit per un import de 
2.384,48 € (base 1.970,65 + IVA 21% corresponent a 423,84 €), atès el requeriment 
273/2021-C del jutjat de primera instància núm. 58 de Barcelona, quant a la necessitat 
de regularitzar les despeses a favor d’ACTIVOS TURO, SL, amb NIF B65959249, per 



CP 8/21 2/4  

despeses fetes l’any 2016 i 2018 i no reconegudes en l’exercici que els corresponia, 
dins l’acord marc per a serveis postals vigents l’any 2016-2018. AUTORITZAR, DISPOSAR I 

RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de 2.384,48 €, amb càrrec a la partida 
0100.22201.23411 del pressupost de l’IMPD a favor d’ACTIVOS TURO, SL, amb NIF B65959249. 

 

3. – DESIGNAR la Sra. Júlia Miralles d’Imperial Pujol com a membre del Patronat de la 
Fundació Julio Muñoz Ramonet, en substitució de l’Im. Sr. Joan Subirats Humet. 

 
 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 

4. – APROVAR el Compte general de l’exercici 2020 corresponent a l’Ajuntament de 
Barcelona, als organismes autònoms municipals, a les entitats públiques empresarials, 
a les societats mercantils de capital íntegrament municipal i als consorcis adscrits. 

 

5. – RESTAR ASSABENTAT de l'informe de fiscalització a posteriori de l'exercici 2020 de la 
Intervenció Municipal. 

 

6. – (EM 2021-09/2021) APROVAR la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Barcelona 
i Barcelona d’Aparcaments Municipals, SA (BAMSA), relatiu a les obres d’arranjament 
de l’aparcament de la plaça de Castella. FACULTAR l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, 
Primer Tinent d'Alcaldia, per a la signatura del conveni esmentat. 

 
 

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

 

7. – (6/2021 SD) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona que figuren a les relacions que consten a l'expedient, en la categoria 
d’argent i bronze per 35 i 25 anys, respectivament, de prestació de serveis destinats a 
la ciutat de Barcelona sense interrupció i sense cap nota desfavorable en el seus 
expedients, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, el dictamen de la 
Comissió de Valoració i amb allò previst a l’article 4.2.2. apartat b), i l’article 4.2.3. 
apartat b), respectivament, 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. 

 

8. – (7/2021SD) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit, en la categoria de bronze, a l’agent 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula TIP 77162, per haver 
destacat en el compliment de les seves obligacions professionals o haver fet 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 previst a l’article 4.2.3. apartat a) 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. 
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9. – (306/2021) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari de 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. 

 

10. – (21XF0878) APROVAR l'expedient 21XF0878 de reconeixement de crèdit per un import 
de 12.100,00 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses fetes 
l'any 2020 i no reconegudes durant l'exercici corresponent, a favor del Sr. E.B.S., amb 
NIF 46342847D. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un 
import de 12.100,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost general de l'exercici 
2021 i aplicació pressupostària 0100/22719/92011, a favor del Sr. E.B.S., amb NIF 
46342847D. 

 
 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
11. – (21XF0772) APROVAR l'expedient 21XF0772 de reconeixement de crèdit per un import 

de 1.091,12 euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l'empresa 
INV PROTECCIÓN, SL, amb CIF B85582013, despeses fetes l'any 2018 i no reconegudes 
en l'exercici que els corresponia. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de 
la despesa per un import de 1.091,12 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats 
en aquest mateix document, a favor de l'empresa INV PROTECCIÓN, SL, amb CIF 
B85582013. NOTIFICAR al contractista el present acord. 

 

Districtes de Nou Barris i Sant Martí 
 
12. – (18PL16634) DONAR conformitat al text refós de la modificació del Pla general 

metropolità en l'àmbit del sector Prim, d'iniciativa municipal, d’acord amb l'informe de 
les direccions de serveis de Planejament i d'Actuació Urbanística que consta a 
l'expedient i, a l’efecte de motivació, s'incorpora a aquest acord; TRAMETRE aquest 
acord, juntament amb l'expedient, a la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de 
Barcelona. 

 

Districte de Sant Andreu 
 

13. – (20PL16778) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’assignació de nous usos i 
volumetria a la part de l’equipament D de la modificació del PGM a les Casernes de 
Sant Andreu, promogut per Serveis Funeraris de Barcelona, SA, 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 l’efecte de motivació, 
s'incorpora a aquest acord. 

 

14. – (21PL16836) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la modificació del tipus 
d'equipament de la nau F del recinte de la Fabra i Coats, d’iniciativa municipal, a 
proposta de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i del Museu d’Història de 
Barcelona (MUHBA), amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, 
a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, informe que 
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consta a l'expedient i, a l’efecte de motivació, s'incorpora a aquest acord. 
 

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 de proposicions / declaracions de grup 

 
E) Mocions 

 

F) Declaracions institucionals 


