Secretaria General

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE JUNY DE 2021
ORDRE DEL DIA

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de maig 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 D’ECONOMIA I HISENDA
1. –

(002-2021SG) APROVAR definitivament la modificació del Reglament orgànic del
Consell Tributari i PUBLICAR el text íntegre de la modificació al 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.

2. –

(EM 2021-05/13) APROVAR definitivament l'expedient de modificació de crèdit del
Pressupost de l'exercici 2021 de l'Institut Municipal d'Informàtica per un import
d'1.500.555,39 euros, de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, per un import de
471.562,83 euros, de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per un import
de 36.863,30 euros i de l'Institut Municipal de Serveis Socials per un import de
502.613,40 euros, en concepte de suplement de crèdit, per finançar les actuacions
detallades en la documentació que s'inclou a l'expedient, a càrrec de la incorporació de
romanent líquid de Tresoreria disponible de l'exercici 2020.

3. –

(CO 2021-06/15) RATIFICAR l'acord adoptat pel Consell Rector del Consorci Barcelona
Mobile World Capital, en la sessió de 16 de març de 2021, relatiu a la dissolució del
Consorci esmentat, de conformitat amb l'establert a l'article 19 dels seus estatuts,
segons consta a l'expedient administratiu annex.

4. –

(FD 2021-06/17) RATIFICAR l'acord adoptat pel Patronat de la Fundació Barcelona
Mobile World Capital Foundation, en la sessió de 10 de desembre de 2020, relatiu a la
modificació de l'article 3 dels estatuts de la Fundació Barcelona Mobile World Capital
Foundation, canvi de domicili, segons consta a l'expedient.
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5. –

(18/2021) APROVAR la creació de l'espai de participació denominat “Acord de ciutat
per l'estratègia de l'economia social i solidària a Barcelona 2030. Reactivació i
enfortiment d'una economia per a la vida a la ciutat”, d'acord amb els principis recollits
al document denominat “Acord de ciutat per l'estratègia #ESSBCN2030”, que consta a
l'expedient. FACULTAR el primer tinent d'alcaldia, l’Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, a
proposta del Grup Motor de l'Acord de Ciutat per l'Estratègia #ESSBCN2030, perquè
concreti l'organització i les normes de funcionament intern.

6. –

(DP-2021-28157) MODIFICAR el dret de superfície constituït a favor de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (actualment Cambra Oficial de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona), respecte de la finca de propietat
municipal situada a l'avinguda Diagonal núm. 59-63, destinada a la construcció de la
seu operativa d'aquesta institució, mitjançant escriptura pública formalitzada davant el
notari de Barcelona, senyor Juan José López Burniol, el dia 20 de desembre de 2006,
número de protocol 5348, rectificada i renovada parcialment mitjançant escriptura
pública formalitzada davant el mateix notari el dia 27 de juliol de 2010, número de
protocol 1330, en el sentit de PRORROGAR el dret d'opció de compra que ostenta la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (pacte novè de la
primera escriptura i pacte segon punt F de la segona escriptura), amb efectes des de 30
de juny de 2020 pel termini de 10 anys i, com a conseqüència, ESTABLIR com a nou
preu de l'opció de compra l'import de 16.152.000,00 euros, per actualitzar anualment
amb l'IPC o índex que el substitueixi en el futur; MANTENIR inalterables la resta de
condicions del dret de superfície; FORMALITZAR l’escriptura modificativa de la
constitució del dret de superfície en els termes del present acord; INSCRIURE-LA 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.

7. –

(FD 19/2021) PROPOSAR al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya la pròrroga de la Resolució de 10 de juliol de 2014, i modificada per la
Resolució de 25 d'abril de 2016, atorgada pel director general de Comerç de la
Generalitat de Catalunya, per la qual es va aprovar la qualificació de diverses zones del
terme municipal de Barcelona com a turístiques, a l'efecte dels horaris comercials, fins
el 31 de desembre de 2021. DECLARAR que continuen vigents els requisits que van
determinar la qualificació de municipi turístic, a efectes d'horaris comercials, d'acord
amb la motivació que figura a l'informe de la Direcció de Comerç i Consum inclòs a
l'expedient administratiu. FACULTAR l'Alcaldia per dur a terme les actuacions
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. NOTIFICAR aquest
acord al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
adjuntant certificat de l'acord del Plenari del Consell Municipal pel qual s'aprova la
sol·licitud de la pròrroga i una declaració conforme continuen vigents els requisits que,
d'acord amb el marc legal aplicable en aquell moment, van determinar la qualificació
de diverses zones de Barcelona com a turístiques, a efectes d'horaris comercials.

8. –

NOMENAR la Ima. Sra. Mª Luz Guilarte Sánchez com a presidenta i la Ima. Sra.
Montserrat Ballarín Espuña com a vicepresidenta de la Comissió no Permanent d'Estudi
sobre la Reactivació Econòmica de Barcelona, constituïda per acord del Plenari del
Consell Municipal adoptat en sessió de 28 de maig de 2021.
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
9. –

DESIGNAR l'Im. Sr. Francisco Sierra López representant de l'Ajuntament de Barcelona al
Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució de la Ima. Sra.
Marilén Barceló Verea.

10. –

NOMENAR com a membres del Consell de Ciutat els representants de les institucions
més significatives de la ciutat i les persones de renom ciutadà que figuren a l'annex I i
II, respectivament, de conformitat amb l'article 7.1, apartats c) i e) del Reglament
intern del Consell de Ciutat.

11. –

(24/2021) ATORGAR la Medalla d'Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Mariano Puig
Planas en reconeixement de la seva visió empresarial i la seva capacitat de lideratge,
que el van convertir en una peça clau del món empresarial barceloní a escala
internacional.

12. –

(128/2021) ATORGAR la Medalla d'Or al Mèrit Cívic a la Federació ECOM, en
reconeixement dels 50 anys de camí cap a la inclusió.

13. –

(185/2021) 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.
Districte de Sarrià - Sant Gervasi

14. –

(21XF0365) APROVAR l'expedient 21XF0365 de reconeixement de crèdit per un import
de 660,66 euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l'empresa
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A., amb NIF A91001438, despeses fetes
l'any 2019 i no reconegudes en l'exercici que els corresponia. AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 660,66 euros, amb càrrec al
pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de l'empresa
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A., amb NIF A91001438. NOTIFICAR al
contractista la present resolució.
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

15. –

(21SD0232) RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, d'11 de juny de 2021, pel qual s'amplien les
moratòries als vehicles de les categories N2, N3, M2 i M3 i les tipologies de vehicles de
l'annex 4 de l'ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles
a la ciutat de Barcelona, amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire i
TRAMITAR la seva aprovació pel procediment d'urgència previst a l'article 133.4 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. PUBLICAR el decret al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i
a la seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona per al seu general coneixement.
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16. –

(EM 2021-05/14) AUTORITZAR Barcelona de Serveis Municipals, SA a la signatura del
Pacte dels socis de Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), a subscriure per
Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
que té per objecte regular la incorporació a TERSA com a socis dels municipis
metropolitans que així ho acordin, en les condicions que preveu el pacte, al qual
s'hauran d'adherir, per a la prestació a aquests de tot tipus d'activitats, obres i serveis
relacionats amb l'energia elèctrica. APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de
Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) corresponent als articles 1r, 1r bis, 2n, 5è,
5è bis, 10è, 14è bis, 16è, 16è bis, 17è i 20è bis. AUTORITZAR la venda, per part de BSM,
de 616 de les accions de TERSA, de les quals és titular, numerades de la 21.601 a la
22.216, ambdues incloses, a la mateixa TERSA, d'acord amb el seu valor net comptable,
que restaran en autocartera de TERSA fins que siguin adquirides pels municipis
metropolitans, si escau, per materialitzar la seva incorporació a la societat, alhora que
subscriuen el Pacte de socis. AUTORITZAR les futures transmissions d'accions de TERSA
als ajuntaments metropolitans que ho sol·licitin, transmissions que hauran de respectar
la quantificació de trenta (30) accions per ajuntament, i l'aplicació del valor net
comptable que resulti dels darrers comptes anuals. AUTORITZAR la renúncia per part
de BSM a l'exercici del dret de subscripció preferent en aplicació de l'article 8 dels
estatuts de TERSA. SOTMETRE a exposició pública, pel termini de trenta dies, a comptar
des de la seva publicació, la modificació dels estatuts de TERSA, en el benentès que si
no es presenten al·legacions en el termini esmentat s'entén aprovada definitivament la
modificació. PUBLICAR, un cop aprovat definitivament, el text íntegre de la modificació
dels estatuts al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com les successives
modificacions en què constin els municipis incorporats, i inserir una referència
d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i TRAMETRE l'acord i
la modificació d'estatuts al Registre d'Ens Locals. PRECISAR que el tràmit d'informació
pública i de publicació del text íntegre aprovat definitivament de la modificació dels
estatuts de TERSA es duu a terme per l'Ajuntament de Barcelona, que actua, també, en
nom i per compte de l'AMB. FACULTAR l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor d'Emergència
Climàtica i Transició Ecològica, per adoptar les resolucions necessàries i per subscriure
tots els documents necessaris per a una concreció més adequada i una execució millor
del present acord. NOTIFICAR aquest acord a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
a Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM) i a Tractament i Selecció de Residus, SA
(TERSA).

17. –

(21XF0639 - 21XF0366) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 21XF0639
i 21XF0366 , 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 fetes 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.

18. –

(18PL16565) APROVAR definitivament de forma parcial, de conformitat amb l'article 68
de la Carta municipal de Barcelona, la part relativa al subministrament elèctric per a
vehicles dins el Pla especial urbanístic per a la implantació d'instal·lacions de
subministrament per a vehicles de motor a la ciutat de Barcelona, d'iniciativa
municipal, que incorpora la refosa de la normativa corresponent a la totalitat del pla,
amb les modificacions respecte del document aprovat inicialment, a què fa referència
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i,
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a l’efecte de motivació, s'incorpora a aquest acord.
Districte de Sants-Montjuïc
19. –

(21PL16831) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l'ampliació de
l'equipament situat al carrer d’Olzinelles, 30, de Barcelona, d'iniciativa municipal.

20. –

(21PL16832) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l'ampliació de
l'equipament docent situat a la carretera de la Bordeta, número 35-41, districte de
Sants-Montjuïc, d'iniciativa municipal, a proposta del Consorci d'Educació de
Barcelona.
Districte de Gràcia

21. –

(20PL16812) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
municipal de Barcelona, la modificació puntual del PGM per a la implantació
d'equipament amb allotjament dotacional a les finques situades al carrer de
l'Encarnació, 13-15 i 17, d'iniciativa municipal, 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; i TRAMETRE l'expedient a la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
c) Proposicions
D) Part d’impuls i control
a)
b)
c)
d)
e)

Proposicions / declaracions de grup
Proposicions amb contingut de declaració institucional
Precs
Preguntes
Seguiment de proposicions / declaracions de grup

E) Mocions
F) Declaracions institucionals
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