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Secretaria General  

  

  

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL  

  

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26 DE MARÇ DE 2021  

  

ORDRE DEL DIA  

  

  

  

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 de febrer de 2021   

  

B) Part informativa  

  

a) Despatx d’ofici  

b) Mesures de govern  

c) Informes  

  

1.   Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2020.   

C) Part decisòria / executiva  

  

a) Ratificacions  

b) Propostes d’acord  

  

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS  

  

2.    APROVAR el conveni entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el 

Consorci Sanitari de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de 

Barcelona per al finançament i desenvolupament dels serveis de salut pública a la ciutat 

de Barcelona per al període 2021-2024 d'acord amb la redacció que consta a l'expedient; 

AUTORITZAR i DISPOSAR, a favor de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, la despesa 

total de 78.906.082,08 euros, 19.520.270,52 euros dels quals amb càrrec a l'aplicació 

pressupostària 0200 46715 31112 del pressupost de l'any 2021, 19.795.270,52 euros 

amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 46715 31112 del pressupost de l'any 2022, 

19.795.270,52 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 46715 31112 del 

pressupost de l'any 2023 i 19.795.270,52 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 

0200 46715 31112 del pressupost de l'any 2024, d'acord amb l'establert a l'acord primer 

i a l'apartat A1 de l'annex 2 del conveni a dalt esmentat i condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en els respectius pressupostos municipals; FACULTAR la 

Comissió de Govern per aprovar les actualitzacions de les aportacions econòmiques 

anuals en el sentit que es preveu a l'apartat A.1 de l'annex 2, relatiu al finançament de 

l'Agència de Salut Pública de Barcelona, d'aquest conveni, i donar-ne compte al consell 

municipal immediatament posterior; FACULTAR l'Alcaldia per dur a terme totes les 
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actuacions necessàries que es derivin d'aquest acord; CONDICIONAR l'efectivitat de 

l'acord i la signatura del conveni a l'aprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, 

del compromís econòmic de caràcter plurianual reflectit a l'apartat B de l'annex 2 del 

conveni, i NOTIFICAR aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, al Consorci Sanitari de Barcelona i a l'Agència de Salut Pública de Barcelona.   

  

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA  

  

3. (CO 2021-03/06) APROVAR els comptes anuals del Consorci Turisme de Barcelona de 

l’exercici 2019 per incloure’ls dins el Compte general de l’exercici 2019 de l’Ajuntament 

de Barcelona.   

4.  (DP-2021-28024) ACCEPTAR la renúncia formulada, en interès municipal, pel 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, al dret de 

superfície constituït per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 25 de juliol 

de 2008 a favor de la Generalitat de Catalunya, respecte de la finca de propietat municipal 

situada al carrer Císter, núm. 20LI, per a la construcció i gestió d’un centre residencial 

d’acció educativa, atès l’interès municipal a recuperar aquesta finca per destinar-la a la 

construcció d’un equipament de primera acollida per a persones sense llar i a la 

urbanització dels espais exteriors de la parcel·la; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització 

de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.   

 

5. (DP-2021) APROVAR el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Barcelona per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat 

de Barcelona, que té com a objectiu donar compliment a les obligacions pendents 

d’executar derivades del conveni amb el mateix contingut, signat en data 10 de gener de 

2017 i prorrogat per sengles addendes de 18 de juliol de 2018, de 13 de maig de 2019 i 11 

de març de 2020, per ambdues administracions, i FACULTAR el regidor d’Economia i 

Pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí i Grau, per a la signatura del 

present conveni i dels actes que se’n derivin.   

  

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

PREVENCIÓ  

  

6. (20210053) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu a la Federació Catalana de Natació, 

per la seva tasca de promoció de l’esport i, especialment, de la natació en totes les seves 

modalitats (natació, aigües obertes, natació sincronitzada, salts i waterpolo), pels èxits 

esportius assolits i per la seva contribució a la projecció de la ciutat amb la celebració, 

entre altres, de campionats mundials i continentals que han tingut lloc a Barcelona i que 

han fet que aquest esport sigui un dels més arrelats a la capital catalana.   

7. (06/2021) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Pere Casaldàliga 

Pla en reconeixement del seu combat permanent contra els abusos de poder i l'explotació, 

i pel seu ferm compromís a favor de la justícia social, de la igualtat i de la dignitat dels 

pobles indígenes.   
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8. (07/2021) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum,  al Sr. Manel Pousa i 

Engroñat, en reconeixement del seu compromís solidari i l’activisme social en favor de 

les persones en situació de vulnerabilitat, en especial la infància en risc i les persones 

privades de llibertat.   

9. (54/2020) RATIFICAR la resolució de l’alcaldessa de 26 de febrer de 2021, per la qual 

s’atorga la Medalla al Mèrit en la categoria d’argent i a títol honorífic al Sr. Guillem Moya 

Niubó, d’acord amb allò previst a 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, aprovat per acord del Consell Plenari Municipal de 17 de 

setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, per la gran rellevància de la seva 

intervenció en la protecció dels drets, les llibertats i la seguretat ciutadana.   

10. (55/2021) MODIFICAR els annexos 1 i 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 als 

annexos, que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta 

Municipal i al web municipal.   

  

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT  

  

11. (20190001L01D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes 

presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. 

ADJUDICAR el contracte núm. 18000780L01, que té per objecte els serveis de recollida 

de residus municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), 

amb mesures de contractació pública sostenible, lot 1 zona centre (districtes municipals 

de Ciutat Vella, l’Eixample i Gràcia), a FCC Medio Ambiente, SA, amb NIF A28541639, 

amb una baixa sobre els preus unitaris de l’1,80%, de conformitat amb la proposta de la 

Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada 

l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 930.710.626,48 euros, IVA inclòs, i 

d'acord amb els preus unitaris oferts, 846.100.569,53 euros dels quals  corresponen al 

preu net i 84.610.056,95 euros a l'IVA. DISPOSAR, a favor de l'empresa adjudicatària, la 

quantitat esmentada amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 

116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació 

pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a 

l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, 

un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i 

a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de 

116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació 

pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a 

l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, 

un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i 

a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 

116.338.828,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació 

pressupostària D/22727/16211 0502, i un import (IVA inclòs) de 116.338.828,31 euros a 

l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502. 

CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 
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42.305.028,48 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals 

a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a 

la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 

notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 

impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 

DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Carles Vázquez González-Román, 

director de serveis de neteja i gestió de residus.   

12. (20190001L02D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes 

presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. 

DECLARAR exclosa de la licitació que té per objecte els serveis de recollida de residus 

municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), amb 

mesures de contractació pública sostenible, lot 2 zona oest (districtes municipals de 

Sants-Montjuïc, les Corts i Sarrià - Sant Gervasi), contracte núm. 18000780L02, l’oferta 

presentada per l’empresa Ute Integra (Ute OHL Servicios Ingesan, SA, José Antonio 

Romero Polo, SAU, Acciona Servicios Urbanos, SRL), per les raons exposades a l’informe 

tècnic, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. ADJUDICAR el contracte 

esmentat a Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, amb NIF 

B08173411, amb una baixa sobre els preus unitaris del 7,88%, de conformitat amb la 

proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser 

considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 568.743.360,56 euros, 

IVA inclòs, i d'acord amb els preus unitaris oferts, 517.039.418,69 euros dels quals 

corresponen al preu net i 51.703.941,87 euros a l'IVA. DISPOSAR, a favor de l'empresa 

adjudicatària, la quantitat esmentada amb el desglossament següent: un import (IVA 

inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació 

pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a 

l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, 

un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a 

l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 

euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 

D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici 

pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un 

import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a 

l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 

euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 

D/22727/16211 0502, i un import (IVA inclòs) de 71.092.920,07 euros a l'exercici 

pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502. 

CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 

25.851.970,93 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals 

a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a 

la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 

notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 

impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 

DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Carles Vázquez González-Román, 

director de serveis de neteja i gestió de residus.  
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13. (20190001L03D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les 

ofertes presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. 

DECLARAR exclosa de la licitació que té per objecte els serveis de recollida de residus 

municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), amb 

mesures de contractació pública sostenible, lot 3 zona nord (districtes municipals 

d’Horta-Guinardó i Nou Barris), contracte núm. 18000780L03, l’oferta presentada per 

l’empresa Ute Integra (Ute OHL Servicios Ingesan, SA, José Antonio Romero Polo, SAU, 

Acciona Servicios Urbanos, SRL), per les raons exposades a l’informe tècnic, de 19 de 

febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. ADJUDICAR el contracte esmentat a Valoriza 

Servicios Medio Ambientales, SA, amb NIF A28760692, amb una baixa sobre els preus 

unitaris del 7,51%, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord 

amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un 

import màxim de 415.418.645,44 euros, IVA inclòs, i d'acord amb els preus unitaris 

oferts, 377.653.314,04 euros dels quals corresponen al preu net i 37.765.331,40 euros a 

l'IVA. DISPOSAR, a favor de l'empresa adjudicatària, la quantitat esmentada amb el 

desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a l'exercici 

pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un 

import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2028 i a 

l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 

euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a l'aplicació pressupostària 

D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a l'exercici 

pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un 

import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2025 i a 

l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 

euros a l'exercici pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària 

D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a l'exercici 

pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, i un 

import (IVA inclòs) de 51.927.330,68 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 

l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502. CONDICIONAR la seva realització a 

l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual. 

FIXAR l'import de la garantia definitiva en 18.882.665,70 euros. FORMALITZAR el 

contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció, 

per part de l'adjudicatari, del requeriment per a la formalització, sempre que hagin 

transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi 

interposat recurs  especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització 

o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del 

contracte el Sr. Carles Vázquez González Román, director de serveis de neteja i gestió de 

residus. 

 

14. (20190001L04D) APROVAR l’informe tècnic sobre la confidencialitat de les ofertes 

presentades pels licitadors, de 19 de febrer de 2021, el qual consta a l’expedient. 

ADJUDICAR el contracte núm. 18000780L04, que té per objecte els serveis de recollida 

de residus municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), 

amb mesures de contractació pública sostenible, lot 4 zona centre (districtes municipals 

de Sant Andreu i Sant Martí), a Urbaser, SA, amb NIF A79524054, amb una baixa sobre 

els preus unitaris del 3,58%, de conformitat amb la proposta de la Mesa de  Contractació 
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i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més 

avantatjosa, per un import màxim de 541.722.660,96 euros, IVA inclòs, i d'acord amb els 

preus unitaris oferts, 492.475.146,32 euros dels quals corresponen al preu net i 

49.247.514,64 euros a l'IVA. DISPOSAR, a favor de l'empresa adjudicatària, la quantitat 

esmentada amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 

euros a l'exercici pressupostari de l'any 2029 i a l'aplicació pressupostària 

D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a l'exercici 

pressupostari de l'any 2028 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un 

import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2027 i a 

l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 

euros a l'exercici pressupostari de l'any 2026 i a l'aplicació pressupostària 

D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a l'exercici 

pressupostari de l'any 2025 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un 

import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any i a 

l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502, un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 

euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària 

D/22727/16211 0502, i un import (IVA inclòs) de 67.715.332,62 euros a l'exercici 

pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502. 

CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os posterior/s a l'actual. FIXAR l'import de la garantia definitiva en 

24.623.757,32 euros. FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals 

a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a 

la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 

notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que 

impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió. 

DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Carles Vázquez González Román, 

director de serveis de neteja i gestió de residus.   

15. (CO 2021-03/05) APROVAR inicialment, com a ens consorciat, l’acord adoptat per 

l’Assemblea General del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la sessió 

de 10 de desembre de 2020, relatiu a la modificació dels seus estatuts, amb l’objecte 

d’incloure l’EMD Valldoreix al consorci esmentat com a membre de ple dret, de 

conformitat amb l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i amb l’article 10.1.a) dels vigents 

estatuts de l’entitat. SOTMETRE-LA a informació pública durant el termini de 30 dies, des 

de la publicació de l'anunci d'aprovació inicial. SOL·LICITAR a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona que dugui a terme les actuacions materials per a l’execució de l’anterior acord, 

previstes a la legislació i especialment pel que fa a la seva publicitat, la qual cosa implica 

que l’anunci d’aprovació de la modificació estatutària del Consorci del Parc Natural de la 

Serra de Collserola i el seu text refós que publiqui l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

sigui de caràcter col·lectiu i substitueixi el que ha de publicar separadament l'Ajuntament 

de Barcelona. TENIR per aprovada definitivament la modificació esmentada dels 

estatuts, en el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions en el termini 

d'informació pública.   

  

Districte de Sants-Montjuïc  
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16. (20PL16793) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del sector 2 delimitat a la MpPGM de 

La Marina del Prat Vermell, promogut per Calagran SAU, 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.   

Districte de Sarrià - Sant Gervasi  

  

17. (19PL16744) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació de la parcel·la del 

carrer Brusi, 94-100, per a la implantació d’habitatges de lloguer social, promogut per la 

Comunitat Evangèlica de parla Alemanya, 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.   

18. (20PL16817) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic de regulació de l’equipament situat al 

carrer Alfons XII cantonada amb carrer Madrazo; promogut per Josel SLU.   

Districte d’Horta-Guinardó  

  

19. (20PL16761) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del  

text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), del Pla de millora 

urbana per a l’ordenació del sector 08 “Manxa-Santuari”, promogut per Global Service 

2005, SL, atesa l’existència de motius determinants d’acord amb l’informe de la Direcció 

d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de 

motivació; ADVERTIR els promotors del pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 

39/2915, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de 

la notificació d’aquest acord, per dur a terme les activitats necessàries per continuar la 

tramitació, en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del procediment i es 

procedirà a l’arxiu de les actuacions, i NOTIFICAR el present acord als promotors del pla.   

Districte de Sant Martí  

  

20. (20PL16762) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 

text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla especial 

per a la delimitació d’una superfície de venda superior a 2.500 m2, al centre comercial 

Diagonal Mar, promogut per Diagonal Mar Propco 1, SL, atesa l’existència de motius 

determinants d’acord amb l’informe de la Direcció d’Actuació Urbanística que consta a 

l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de motivació; ADVERTIR els promotors del 

pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, que disposen d’un termini de tres 

mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per dur a terme 

les activitats necessàries per continuar la tramitació, en cas que no ho facin, es declararà 
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la caducitat del procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; i NOTIFICAR el 

present acord als promotors del pla.   

21. (19PL16750) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació de l'ordenació dels sòls qualificats de 22@T del 

Pla de millora urbana de l'illa delimitada pels carrers Pere IV, Selva de Mar, Marroc, 

Treball i parcel·la del carrer Marroc, 98-108, promogut per Pere Quart, 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 l’efecte 

de motivació, s'incorpora a aquest acord.   

22. (20PL16786) 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 

dels equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1 i 8.1 (Antic Mercat del Peix), 

definides en la modificació del Pla especial de l’àrea de la Ciutadella de la UPF, promogut 

per la Universitat Pompeu Fabra, 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.   

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  


