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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

Sessió ordinària de 25 de novembre de 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

A) Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 28 d’octubre de 
2022 

 

B) Part informativa 
 

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

 

1. – Balanç de les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona contra les violències masclistes 
(2019-2022). 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 

 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 
2. – (22S09759-20220345) APROVAR definitivament la modificació del Pressupost per al 

2022 de l'Ajuntament de Barcelona, consistent a crear les aplicacions pressupostàries 
nominatives 0200/48814/23031 Associació Gregal, per un import de 240.119,68 euros, 
0200/48881/23031 Fundació Roure, per un import de 65.386,00 euros, i l'aplicació 
pressupostària 0200/48791/23031 Fundació Privada Jovent, per un import de 
65.386,00 euros. APROVAR definitivament la modificació de crèdit consistent en un 
crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit pressupostari per un import de 
370.891,68 euros de l'aplicació pressupostària 0200/48903/23031 Convenis amb 
institucions sense afany de lucre. 

 
3. – (DP-2022-28511) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió 

d’ús privatiu del domini públic, respecte dels espais de la finca de propietat municipal, 
situada al carrer d’Elisa Moragas i Badia núm. 2, constituïts per un vestíbul, despatxos 
1, 2 i 3, i un magatzem, ubicats a la planta soterrani de la finca, prenent com a 
referència la rasant de la confluència del carrer d’Elisa Moragas i Badia i de la carretera 
de l’Església, a favor del Servei Català de la Salut (CatSalut), per desenvolupar serveis 
de l’atenció primària de salut al CAP Vallvidrera, per un termini de 30 anys i caràcter 
gratuït; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de vint dies i, si no s’hi 
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formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest 

 acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament al Servei 
Català de la Salut; FORMALITZAR la concessió, i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització 
de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar aquest acord. 

 
4. – (DP-2022-28546) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió 

d’ús privatiu del domini públic, respecte de la finca situada al carrer del Cardenal 
Tedeschini núm. 44X i del carrer de Pardo núm. 2X (actualment forma part de la 
parcel·la amb referència 1865413DF3816F0001GA), a favor del Servei Català de la Salut 
(CatSalut), per a la construcció de l’edifici on hi haurà el CAP Congrés – Indians, 
destinat a desenvolupar les finalitats sanitàries de l’àmbit de l’atenció primària de 
salut, per un termini de 50 anys i caràcter gratuït; SOTMETRE’L a informació pública 
durant el termini de vint dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR 
per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la 
concessió directament al Servei Català de la Salut; FORMALITZAR la concessió, i 
FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar aquest acord. 

 
5. – (DP-2022-28677) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió 

d’ús privatiu del domini públic, respecte de les plantes 4a (96,66%), 5a (96,56%) i 6a 
(79,74%) de l’edifici per construir a la finca del carrer d’Alfons el Magnànim núm. 59-
59B, a favor del Servei Català de la Salut (CatSalut) per a l’ampliació del CAP Besòs, 
situat al núm. 57 del carrer esmentat i amb el qual restarà connectat, per un termini de 
50 anys i caràcter gratuït; SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de vint 
dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament 
aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament al 
Servei Català de la Salut; FORMALITZAR la concessió, i FACULTAR l’Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar aquest 
acord. 

 
6. – (DP-2022-28696) MODIFICAR l’acord adoptat pel Plenari del Consell Municipal, en 

sessió de 29 de març de 2019, de cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya de la 
finca municipal situada a l’avinguda Diagonal, núm. 686, en la qual es troben ubicats el 
Palau de Pedralbes i els seus jardins, en el sentit d’ampliar la destinació dels béns, 
mantenint com a ús principal el de seu representativa i centre de relació institucional, 
sense perjudici del seu ús per a altres activitats que la Generalitat de Catalunya 
consideri d’interès públic, sempre que no vagin en detriment dels béns cedits, amb 
total indemnitat per a l’Ajuntament de Barcelona, i amb l'obtenció prèvia de les 
llicències i els permisos que corresponguin, i FORMALITZAR la modificació de l’acta 
administrativa de la cessió, restant inalterada la resta de l’acord. 

 
7. – (SD-049-2022) APROVAR la creació de l’espai de participació denominat “Acord de 

Ciutat per l’Estratègia d’Alimentació Saludable i Sostenible Barcelona 2030” d’acord 
amb els principis recollits en el document denominat “Estratègia d’Alimentació 
Saludable i Sostenible Barcelona 2030” que consta a l’expedient. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 

 
8. – (2022/122) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona al 

Dr. Valentí Fuster, per la seva trajectòria científica en el camp de la cardiologia i el seu 
compromís social, una trajectòria basada en l’empatia amb els pacients, en la promoció 
de la recerca, en el mestratge als i les joves investigadores i, en definitiva, en una plena 
dedicació al benestar i el progrés de la societat. 

 

9. – (2022/128) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona a 
la Dra. Montserrat Aguadé i Porres, en reconeixement de la seva dedicació vital a la 
ciència i al teixit social científic, i d'una trajectòria científica en el camp de la genètica 
evolutiva i genètica de poblacions, aportacions que avui en dia són referències 
obligades en els llibres de text de la seva especialitat, i són fonamentals per al 
coneixement del canvi genètic evolutiu; coneixement que ha contribuït a situar 
Barcelona com a pol d’excel·lència científica en el panorama internacional. 

 
10. – (2022/129) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona a 

la Dra. Teresa San Román Espinosa, en reconeixement de la seva dedicació acadèmica i 
vivencial a les minories ètniques, i molt especialment al poble gitano. 

 

11. – (30/2022) ATORGAR la Distinció a les Entitats Centenàries per a l’any 2022 a les entitats 
i institucions centenàries que han acreditat la seva antiguitat i trajectòria a la ciutat de 
Barcelona, d’acord amb la relació que consta a l'expedient. 

 
12. – (227/2022) MODIFICAR l’annex 2 (dotacions de llocs de treball) i l'annex 4 (taules 

retributives), 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 als annexos, que 
consten a l’expedient. AUTORITZAR les entitats del sector públic municipal a les quals 
no siguin aplicables les taules retributives vigents de l'Ajuntament de Barcelona, a 
aplicar un increment de l’1,5% en les retribucions del personal amb efecte l'1 de gener 
de 2022, d'acord amb el que preveu el Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre, pel 
qual s’aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d’energia de gas 
natural en aplicació del «Pla + seguretat per a la teva energia (+SE)», així com mesures 
en matèria de retribucions del sector públic i de protecció de les persones 
treballadores agràries eventuals afectades per la sequera. ESMENAR l’annex 3 
(categories professionals) 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 els seus annexos a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 

 
13. – (12/2022) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública 

de la modificació de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals (OPTVA), 
aprovada inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció de 13 de juliol de 2022, d’acord amb l’informe del 
Departament de Gestió i Protecció dels Animals que consta a l’expedient; INCORPORAR 
les al·legacions estimades en el text que se sotmet a aprovació definitiva; APROVAR 

 definitivament la modificació de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals 
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(OPTVA), i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 

 
14. – (22XF0797) APROVAR el pagament del cànon per la concessió administrativa de l'ús 

privatiu i amb caràcter onerós de l'edifici situat al carrer de les Tàpies núm. 4, amb la 
finalitat de destinar-lo a comissaria de la Guàrdia Urbana, establert en 243.600,00 
euros anuals, exempt d'IVA, durant 15 anys, de conformitat amb el plec de condicions 
que regeixen la aquesta concessió, acceptada per acord de la Comissió de Govern del 8 
d'abril de 2021. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa esmentada a favor de l'ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) amb NIF P0800258F, per un import total de 
3.654.000,00 euros, exempt d'IVA, amb el desglossament següent: un import, exempt 
d'IVA, de 243.600,00 euros en l'exercici pressupostari de l'any 2022 i en l'aplicació 
pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros en 
l'exercici pressupostari de l'any 2023 i en l'aplicació pressupostària D/20900/13011 
0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros en l'exercici pressupostari de l'any 
2024 i en l'aplicació pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 
243.600,00 euros en l'exercici pressupostari de l'any 2025 i en l'aplicació 
pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros en 
l'exercici pressupostari de l'any 2026 i en l'aplicació pressupostària D/20900/13011 
0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros en l'exercici pressupostari de l'any 
2027 i en l'aplicació pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 
243.600,00 euros en l'exercici pressupostari de l'any 2028 i en l'aplicació 
pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros en 
l'exercici pressupostari de l'any 2029 i en l'aplicació pressupostària D/20900/13011 
0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros en l'exercici pressupostari de l'any 
2030 i en l'aplicació pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 
243.600,00 euros en l'exercici pressupostari de l'any 2031 i en l'aplicació 
pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros en 
l'exercici pressupostari de l'any 2032 i en l'aplicació pressupostària D/20900/13011 
0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros en l'exercici pressupostari de l'any 
2033 i en l'aplicació pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 
243.600,00 euros en l'exercici pressupostari de l'any 2034 i en l'aplicació 
pressupostària D/20900/13011 0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros en 
l'exercici pressupostari de l'any 2035 i en l'aplicació pressupostària D/20900/13011 
0400; un import, exempt d'IVA, de 243.600,00 euros en l'exercici pressupostari de l'any 
2036 i en l'aplicació pressupostària D/20900/13011 0400. CONDICIONAR la seva 
realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a 
l'actual. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

15. – (20199202) APROVAR l’expedient de Reconeixement de Crèdit per un import de 
5.880,60 euros (IVA inclòs), atesa la necessitat de regularitzar la despesa a favor de 
l’empresa COPREDIJE SA, amb NIF A82003815, despesa no reconeguda i per manca de 
presentació de factura, en l’exercici 2021 que li corresponia. AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de 5.880,60 euros (IVA inclòs), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0603/22703/93314, del pressupost 2021, a 
favor de l’empresa COPREDIJE SA amb NIF A82003815 prestadora del servei. 
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COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
16. – ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic 

de la societat privada municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, l’acord següent: 1. 
DESIGNAR membre del Consell d’Administració de la societat privada municipal 
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, el Sr. Alberto Giral Moral, en substitució de la Sra. Carla 
de Pedro Cascón. 2. ESTABLIR que el termini de designació del conseller que es nomena 
serà l’establert als estatuts respectius, sens perjudici de la renovació que fos procedent 
en el canvi de mandat consistorial. 3. FACULTAR indistintament el/la president/a i el/la 
secretari/ària del Consell d’Administració per comparèixer davant notari i elevar a 
escriptura pública el nomenament anterior, com també per complir els tràmits 
necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d’errors 
materials en cas necessari. 

 
17. – (20220404) APROVAR la participació de l’Ajuntament de Barcelona en la convocatòria 

d’ajuts aprovada pel Patronat de la Fundació Biodiversitat el 26 de setembre de 2022 i 
publicada per resolució de 18 d’octubre de 2022 de la Direcció de la Fundació 
Biodiversitat, F.S.P., per la qual s’aprova la publicació de la convocatòria de 
subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., per al foment d’actuacions dirigides a 
la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles corresponent a l’any 2022 en el 
marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea 
Next Generation EU, d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre 
TED/1018/2021, de 20 de setembre, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic, amb l’actuació Programa de cobertes verdes en edificis municipals 
existents. ASSIGNAR a l’organisme autònom municipal Institut Municipal de Paisatge 
Urbà i Qualitat de Vida, com a mitjà de gestió directa d’aquest Ajuntament, la gestió i 
l'execució de l’actuació, amb un pressupost total de 3.500.000,00 euros. ACCEPTAR de 
manera expressa el procediment regulat a la convocatòria i a l’Ordre ministerial 
esmentades. ASSUMIR el compromís de cofinançar el percentatge del cost de l’actuació 
que no sigui objecte de subvenció i de disposar dels recursos, tant tècnics com 
financers, necessaris per garantir l’execució i el manteniment de l’actuació 
subvencionada un cop es posi en marxa. COMUNICAR que la ciutat de Barcelona 
disposa dels plans estratègics Pla Clima 2018-2030 i Pla Natura Barcelona 2021-2030 
que preveuen la incorporació de cobertes verdes en edificis per enfortir i augmentar la 
biodiversitat i la resiliència de la ciutat als efectes del canvi climàtic. FACULTAR el 
gerent de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida per actuar en 
representació de l’Ajuntament de Barcelona en tots els actes necessaris per sol·licitar, 
tramitar i gestionar els ajuts, incloent-hi la subscripció de documents i declaracions, la 
formalització de la sol·licitud, l’acceptació i justificació dels ajuts i l’aprovació dels 
documents comptables que se’n puguin derivar. 

 
Districte de les Corts 

 
18. – (22PL16895) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla especial urbanístic del pavelló 
poliesportiu l’Illa al barri de les Corts; 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 de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe 
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que consta a l'expedient i que, a l'efecte de motivació, s'incorpora a aquest acord. 
 

Districte d’Horta-Guinardó 
 

19. – (21PL16885) 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 
del subsol per a l’aparcament i el dipòsit municipal soterrat al carrer de Tous, 
d’iniciativa pública, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a 
què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de 
Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i que, a l'efecte de 
motivació, s'incorpora a aquest acord. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
20. – (21PL16829) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità a l’àmbit de l’estació 
de Sant Andreu Comtal; 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 de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a 
l'expedient i que, a l'efecte de motivació, s'incorpora a aquest acord, i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per ser aprovat de 
manera definitiva. 

 
Districte de Sant Martí 

 
21. – (15PL16330) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana de la parcel·la del carrer Àvila, 66 de 
Barcelona; d’iniciativa privada, promogut per A22 Avila, SL, amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; informe 
que consta a l'expedient i que, 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 


