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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL  

  

SESSIÓ DEL 29 DE MARÇ DE 2019  

  

ORDRE DEL DIA  

  

  

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors  

  

B) Part informativa  

  

   Memòria del Consell de Ciutat 2018.  

  

a) Despatx d’ofici  

b) Mesures de govern  

c) Informes  

  

1.-    Localització dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 2030 a  

Barcelona.  

  

2.-  Decidim, la plataforma digital oberta i lliure per a la participació i la innovació democràtica.  

  

C) Part decisòria / executiva  

  

a) Ratificacions  

b) Propostes d’acord  

  

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA  

  

3.- (DP-2018-27327)  DESESTIMAR íntegrament les al·legacions formulades el 31 de gener de 2019 pel 

Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) per les raons 

exposades als informes de la Direcció de Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella i 

de la Direcció de Patrimoni, que s’adjunten a la present a l’efecte de motivació. 

EXTINGIR la concessió de l’ús privatiu de domini públic municipal de la finca situada 

al carrer de Montalegre, núm. 4, atorgada per acord del Plenari del Consell Municipal 

de data 28 de juny de 2013 a favor del Consorci del Museu d’Art  

Contemporani de Barcelona (MACBA) per a la instal·lació d’un nou equipament 

destinat a l’ampliació del museu, en aplicació del que preveu la clàusula 9 apartat b) del 

plec regulador de la concessió, i RECUPERAR immediatament la possessió de la finca, 

d’acord amb el que preveu l’art. 71 i 147.1 del Decret 336/86, de 17 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament de patrimoni de les entitats locals, i FACULTAR l'Alcaldia per 
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a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 

present acord.  

  

  

4.- (F-1901)   AUTORITZAR l’Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) 

a concertar un préstec hipotecari amb BBVA per un import màxim de 6.900.000,00 

euros destinat a finançar les obres d’una promoció de 68 habitatges, a l'actuació Sancho 

de Ávila 2a fase, en les condicions que consten a l'expedient.  

  

  

5.- (CO2018-10/11)  APROVAR les modificacions introduïdes al text de l’addenda, aprovada per acord 

de 26 d'octubre de 2018 del Plenari del Consell Municipal, al conveni de col·laboració 

entre l’Administració general de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 

Barcelona i la Fundació Mobile World Capital Foundation, per a la creació del Consorci 

Barcelona Mobile World Capital, signat el 14 de febrer de 2013, per tal de donar 

compliment a la disposició addicional setanta-vuitena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, 

de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, que amplia el suport a 

l’esdeveniment d’excepcional interès públic Barcelona Mobile World Capital des de l’1 

de gener de 2018 al 31 de desembre de 2020; i APROVAR la modificació dels estatuts 

del consorci, per tal de donar compliment a la disposició addicional esmentada 

anteriorment i adaptar-los a les previsions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 

jurídic del sector públic.  

  

6.- (E-07.6025.17) MODIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal, de 22 de desembre de 2017, 

en virtut de l’aprovació de l’operació jurídica complementària del Projecte de 

reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, del Projecte d’actuació 

urbanística del Pla de millora urbana de la zona d’actuació LCR - la Clota reordenació, 

d’adequació de les parcel·les resultants a la modificació puntual del Pla de millora 

urbana, i com a conseqüència, CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge 

i Rehabilitació de Barcelona, la finca resultant UP1 de l’operació jurídica 

complementària, situada a l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, núm. 15-17, grafiada 

en el plànol annex, per destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció 

oficial en règim de lloguer i de venda en dret de superfície, d’acord amb el que 

s’estableix als articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals, de 17 

d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de 

trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la 

cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita 

finalitat que està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 

50 del reglament esmentat, i FACULTAR l'Alcaldia per realitzar totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.  

  

7.- (DP-2018-27159) CONSTITUIR, respecte a la finca de propietat municipal ubicada al carrer Ferran 

Junoy cantonada carrer São Paulo, un dret real de superfície a favor de la Generalitat de 

Catalunya, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció 

i gestió del CEIP La Maquinista; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant 
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un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per 

aprovat definitivament el present acord; FORMALITZAR el dret de superfície d'acord 

amb les condicions del document annex, que s'aprova; INSCRIURE'L 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.   

8.- (DP-2018-27285)   CEDIR gratuïtament a la Generalitat de Catalunya la finca de propietat  

municipal situada a l’avinguda Diagonal, núm. 686, en la qual es troben ubicats el Palau 

de Pedralbes i els seus jardins, grafiada al plànol annex, per destinar-la a seu 

representativa i centre de relació institucional, d’acord amb allò que disposen els articles 

49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 

patrimoni dels ens locals; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un 

termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per 

aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a 

la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 

50 del reglament esmentat, i FACULTAR l'Alcaldia per dur a terme totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.  

  

9.- (DP-2019-27369)  CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 

Barcelona la finca de propietat municipal situada a la Gran Via de les Corts Catalanes, 

núm. 832-838, grafiada al plànol annex, per destinar-la a la construcció d’un edifici 

d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer i dret de superfície i d’acord amb 

allò que disposen els articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals de 17 

d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de 

trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la 

cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita 

finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del 

reglament al·ludit, i FACULTAR l'Alcaldia per dur a terme totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.  

  

10.- (DP-2019-27371)  CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 

Barcelona la finca de propietat municipal de 435,26 metres quadrats resultant de la 

divisió de la major finca registral 14.397 del Registre de la Propietat núm. 14, que es 

correspon amb la finca situada al carrer Rossend Arús, núm. 36-38, grafiada al plànol 

annex, per tal de dur a terme una rehabilitació integral de la construcció existent i 

d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens 

locals de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un 

termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per 

aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a 

la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 

50 del reglament al·ludit; AUTORITZAR l’Institut Municipal de l’Habitatge i 

Rehabilitació de Barcelona a licitar i constituir un dret real de superfície, respecte de la 

finca esmentada, per un termini de setanta cinc anys, prorrogable per quinze més, a 

favor de cooperatives d’habitatge, per tal de dur a terme una rehabilitació integral de la 

construcció existent, transmetre el dret d’ús dels habitatges rehabilitats i desenvolupar 

un projecte de cohabitatge, i l’IMHAB es reservarà la titularitat del local en planta baixa, 

la rehabilitació del qual abonarà a la cooperativa adjudicatària, així com percebre, si 
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escau, l’import que es determini en concepte de contraprestació, formalitzant tots els 

documents públics i privats necessaris per a la seva instrumentalització, tot això amb 

subjecció als principis de la contractació pública, i FACULTAR l'Alcaldia per dur a 

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

  

  

11.- (DP-2019-27396)  APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social), per cedir inicialment de forma temporal i gratuïta la finca municipal de la 

rambla del Raval, núm. 29-35, excepte la part destinada a aparcament de vehicles, per 

a la seva posterior venda, amb la finalitat de donar compliment a les previsions 

contingudes a la Llei 4/1986, de 8 de gener, de cesión de bienes del patrimonio sindical 

acumulado, respecte a la cessió d’ús d’immobles de titularitat estatal a les 

organitzacions sindicals i empresarials i que puguin desenvolupar les funcions que els 

reconeix l’ordenament jurídic, d’acord amb els termes derivats del conveni esmentat; 

MODIFICAR l’acord de la Comissió de Govern de 20 de maig de 2015, respecte al preu 

de la venda i condicions; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un 

termini de vint dies i, si no s’hi formulen al·legacions o reclamacions, tenir per aprovat 

definitivament el conveni; FACULTAR l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados com a primer 

tinent d’alcaldia per a la seva signatura.  

  

12.- (DP-2019-27414)  CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 

Barcelona la finca 1F07a amb front al carrer Mossèn Amadeu Oller, ubicada al complex 

de Can Batlló, grafiada al plànol annex, per destinar-la a la construcció d’un edifici 

d’habitatges amb protecció oficial en règim de venda de dret de superfície i d’acord amb 

allò que disposen els articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals de 17 

d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de 

trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la 

cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita 

finalitat garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del 

reglament al·ludit, i FACULTAR l'Alcaldia per dur a terme totes les actuacions 

encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.  

  

13.- (DP-2019-27415)  CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 

Barcelona la finca de propietat municipal situada al carrer Badajoz, núm. 11-15, que es 

correspon amb la finca resultant núm. 4 del Projecte de reparcel·lació del polígon 

d’actuació del Pla de millora urbana de l’illa delimitada dels carrers d’Àvila, del Doctor 

Trueta, de Badajoz i de l’avinguda Icària, grafiada al plànol annex, per licitar i constituir 

un dret de superfície a favor d’un tercer promotor per tal que promogui la construcció 

de l’edificació i transmeti el dret de superfície dels habitatges resultants a favor 

d’adquirents provinents del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial 

i, d’acord amb allò que disposen els articles 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 

d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; SOTMETRE 

l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen 

reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, 
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fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida amb clàusula de reversió 

automàtica en els termes de l’article 50 del   

Reglament esmentat; AUTORITZAR l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de  

Barcelona a licitar i constituir un dret de superfície a favor d’un tercer promotor per un 

termini de 75 anys, prorrogable a 15 anys més, per tal que promogui la construcció de 

l’edificació i transmeti el dret de superfície dels habitatges resultants a favor 

d’adquirents provinents del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, 

així com a percebre, en el seu cas, l’import que es determini en concepte de 

contraprestació, formalitzant tots els documents públics i privats necessaris per a la seva 

instrumentalització, tot això amb subjecció als principis de la contractació pública; i 

FACULTAR l'Alcaldia per dur a terme totes les actuacions encaminades a concretar, 

clarificar i executar el present acord.  

  

14.- (DP-2019-27416)   CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de  

Barcelona, les finques municipals identificades com a finca resultant núm. R4-e del  

Projecte de reparcel·lació del PAU 2 de la MPGM de les Casernes de Sant Andreu i  

sector III de la modificació del PGM de Sant Andreu-Sagrera, i la finca 1F07b del 

polígon d’actuació 1 del sector 1 i polígon d’actuació 2 del sector 2 de la MPGM en 

l’àmbit discontinu Batlló-Magòria (unitat de projecte 5b), amb front al carrer 

Constitució, 43, grafiades en plànols annexos, per destinar-les a la construcció d’edificis 

d’habitatges de protecció en règim de lloguer, en el marc de la promoció del model 

d’habitatge cooperatiu, mitjançant les corresponents licitacions dels diferents projectes 

de cohabitatge, i segons el que s’estableix als articles 49 i 50 del Reglament del 

patrimoni dels ens locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a 

informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions 

o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent esment 

de l’afectació de la finca a la dita finalitat, que està garantida amb clàusula de reversió 

automàtica en els termes de l’article 50 del reglament esmentat, i FACULTAR 

l'Alcaldia per dur a terme totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord.  

  

15.- (DP-2019-27419)  CEDIR gratuïtament, a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 

Barcelona, les finques de propietat municipal situades al passeig de Torras i Bages, núm. 

126-128, i c. de la Constitució, núm. 49, grafiades als plànols annexos, per destinar-les 

a la construcció d’edificis d’habitatges de protecció oficinal en règim de venda en dret 

de superfície, d’acord amb el que s’estableix als articles 49 i 50 del Reglament del 

patrimoni dels ens locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE l'expedient a 

informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions 

o al·legacions, TENIR per aprovades les cessions; FORMALITZAR les cessions, fent 

esment de l’afectació de les finques a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de 

reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat, i FACULTAR 

l'Alcaldia per dur a terme totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 

executar el present acord.  
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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS  

  

16.- (EM 2019-01/01)  RESOLDRE les al·legacions que s’han presentat a l’expedient de l’exercici de 

l’activitat econòmica municipal consistent en la prestació de serveis odontològics per 

mitjà de l’empresa pública municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA. APROVAR 

definitivament la memòria justificativa de la conveniència, l’oportunitat i l’interès 

públic de l’exercici de l’activitat econòmica. APROVAR definitivament la modificació 

de l’article 2 dels estatuts de la societat municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA. 

APROVAR l’exercici de l’activitat econòmica municipal consistent en la prestació de 

serveis odontològics per mitjà de l’empresa pública municipal Barcelona de Serveis 

Municipals, SA. ENCOMANAR-LI la realització dels tràmits i procediments esmentats 

a la memòria i a l’expedient EM 2019-01/01 amb l’objecte d’operar com a empresa de 

serveis odontològics a què fa referència el present acord. FACULTAR, indistintament, 

el/la regidor/a competent per raó de la matèria i la directora general de Serveis 

Municipals, SA perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena efectivitat 

d’aquest acord.  

  

17.- (1172/18)   APROVAR definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Mar Parc Salut de 

Barcelona, en els termes que consten al document annex; PUBLICAR-LA al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

  

18.- (20190086)   APROVAR l’expedient 20190086 de reconeixement de crèdit per un import de 

208.188,10 euros (189.261,91 euros d’import net i 18.926,19 euros en concepte d’IVA 

al tipus del 10%), atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa 

Eurest Catalunya, SL, amb NIF B80267420, despeses realitzades durant l’exercici 2018 

i no reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR I 

RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 208.188,10 euros (189.261,91 

euros d’import net i 18.926,19 euros en concepte d’IVA al tipus del 10%), amb càrrec 

a la partida 0100 22727 23151 del pressupost de l’IMSS de 2019, i a favor de l’empresa 

Eurest Catalunya, SL, amb NIF B80267420. NOTIFICAR el present acord als 

interessats.  

  

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 

SEGURETAT I PREVENCIÓ  

  

19.-     RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 14 de març de 2019, que designa la  

comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors per al nomenament de 

presidents i vocals que hauran de constituir les meses electorals, formada per les 

persones següents: presidenta: gerenta de recursos o persona en qui delegui; secretari: 

secretari general de l’Ajuntament, o persona en qui delegui, i vocals: director de serveis 

de Secretaria General o persona en qui delegui i el cap de Departament de Població o 

persona en qui delegui; i fixa el dia 30 de març, a les 9.00 hores, a la Sala Lluís 

Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1a planta), per a la celebració del 

sorteig esmentat.  
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20.- (2019/197)   ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a la Fundació Privada Casino l’Aliança del 

Poblenou, per la seva trajectòria de 150 anys en favor de la difusió de la cultura, de la 

transmissió dels valors cívics i ciutadans i com a element referencial del barri del 

Poblenou i del conjunt de la ciutat.  

  

21.- (EM 2018-12/20)  INCORPORAR les modificacions de l’article 3 dels estatuts de l’Institut Municipal 

d’Urbanisme  i de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació d’acord amb 

l’informe que consta a l’expedient; APROVAR definitivament la modificació dels 

articles que s'indiquen a continuació dels estatuts dels ens instrumentals de l'Ajuntament 

de Barcelona, de conformitat amb la instrucció relativa a la descentralització funcional 

i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona aprovada per la Comissió de Govern 

del dia 26 de juliol de 2018, amb la redacció que consta a l'expedient: Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat (articles 1, 2 i 5), Institut Municipal d'Informàtica (articles 

1 i 2), Institut Municipal d'Hisenda (articles 1 i 2), Institut Municipal de Mercats 

(articles 1 i 2), Institut Municipal d'Educació (articles 1 i 2), Institut Municipal del 

Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (articles 1 i 2), Institut Barcelona Esports (articles 1 i 

2), Institut Municipal de Serveis Socials (articles 1 i 2), Institut Municipal de l'Habitatge 

i Rehabilitació (articles 3 i 4),  

Institut de Cultura (articles 1 i 3), Fundació Mies Van Der Rohe (articles 1 i 3),  

Institut Municipal de Parcs i Jardins (articles 1 i 3), Institut Municipal d'Urbanisme 

(articles 1, 3, 4 i 22), Barcelona de Serveis Municipals, SA (articles 1 i 2), Informació 

i Comunicació de Barcelona, SA (article 2), Barcelona Activa, SAU (articles 1 i 3),  

Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (articles 1 i 2 i s’introdueix l’article 2 bis), 

Barcelona Cicle de l'Aigua, SA (s’introdueix l’article 1 bis i es modifica l’article 2) i  

Foment de Ciutat, SA (articles 1, 2, 3 i s’introdueix l’article 2 bis); FACULTAR 

indistintament, el/la president/a i el/la secretari/a de cada entitat perquè puguin efectuar 

tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest acord; PUBLICAR aquest 

acord i la modificació esmentada dels articles dels estatuts al Butlletí Oficial de la 

Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i inserir una referència d’aquesta publicació 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

  

22.- (345/2018 (114-2018) DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el dia 22 de novembre de 2018 

pel membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb núm. de TIP 16956, contra l’acord 

del Plenari del Consell Municipal de 28 de setembre de 2018 pel qual es va inadmetre 

a tràmit la seva sol·licitud de Medalla d’Honor al Sofriment, en la categoria d’argent, 

per uns fets que van succeir l’any 1983, atès que, d’acord amb els informes que figuren 

a l’expedient, el contingut dels quals es dona per reproduït als efectes previstos a 

l’article 86.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, no ha formulat cap al·legació que pugui desvirtuar 

l’acord impugnat i qualsevol acció que es pogués derivar d’aquells fets es troba prescrita 

a la vista del que disposen els articles 121-20 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, 

del codi civil de Catalunya i 1964 del Codi civil estatal.  

  

23.- (227/2019)    ESMENAR l’annex 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre  
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de 2018 sobre l’aprovació de la relació inicial de llocs de treball, tal com es detalla als 

annexos que consten a l’expedient; MODIFICAR l’annex 1 i 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 als annexos que consten a l’expedient; PUBLICAR 

aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal.  

24.- (292/19)     APROVAR l’acord relatiu a les aportacions econòmiques als grups municipals 

de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes recollits al document que consta a 

l'expedient; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la 

Gaseta Municipal i al web municipal.  

  

25.-  (1184/2018)  APROVAR definitivament la modificació dels límits territorials dels deu districtes de 

la ciutat de Barcelona, en els termes que s’indiquen al document que consta a 

l’expedient annex; PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 

la Gaseta Municipal i al web municipal.  

  

26.- (449/19)   APROVAR la pròrroga del II Pla d’igualtat entre dones i homes per al període 2015-2019 

de l’Ajuntament de Barcelona fins al 27 de setembre de 2019 i les propostes de la 

comissió paritària de seguiment del II Pla d’igualtat en matèria de bretxa salarial.  

  

  

  

27.- (2019/112)   APROVAR l’expedient 2019/112 de reconeixement de crèdit per un import de 32.137,60 

euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de la Fundació Jaume 

Bofill, amb CIF G08241036 i no reconegudes en l’exercici que els corresponia. 

AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import 

de 32.137,60 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix 

document, a favor de Fundació Jaume Bofill, amb CIF G08241036.  

  

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT  

  

28.- (0182-06-18 i 0183-01-18) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de 

l’Ajuntament, per tal d’assegurar la protecció de l’exemplar que, per les seves 

característiques peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el 

terme municipal, d’una nova fitxa, corresponent a l’arbre següent: - Pistacia lentiscus: 

ubicat al parc de la Creueta del Coll del districte de Gràcia. - Quercus pubescens: ubicat 

al Parc Zoològic del districte de Ciutat Vella. PUBLICAR el present acord a la Gaseta 

Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

  

29.- (20080060 Z. Centre)  ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000528, que té per  

objecte la gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals 

a la ciutat de Barcelona, Zona Centre, per un període comprès des de l'1 de novembre 

de 2019 fins al 31 d'agost de 2021 o fins a l’entrada en vigor del contracte número 

18000780 en tràmit de licitació, per un import total de 187.235.092,20 euros (IVA 

inclòs), adjudicat a l'empresa FCC Fomento Construcciones y Contratas, SA, amb NIF 
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A28037224, 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 del contracte esmentat per un 

import de 187.235.092,20 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que 

s'indica en aquest document, condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en 

els pressupostos corresponents.  

REQUERIR l'adjudicatari que comparegui a les dependències d’Administració 

d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 

des de la recepció de la notificació.  

  

30.- (20080060 Z. Nord)  ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000527, que té per  

objecte la gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals 

a la ciutat de Barcelona, Zona Nord, per un període comprès des de l'1 de novembre de 

2019 fins al 31 d'agost de 2021 o fins a l’entrada en vigor del contracte número 

18000780 en tràmit de licitació, per un import total de 80.328.356,46 euros (IVA 

inclòs), adjudicat a l'empresa Tratamiento Residuos UTE CCorporac.CLD Servicios 

Urbanos, amb NIF U64993256, 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 del contracte 

esmentat per un import de 80.328.356,46 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al 

pressupost que s'indica en aquest document, condicionada a l'existència de crèdit 

adequat i suficient en els pressupostos corresponents. REQUERIR l'adjudicatari que 

comparegui a les dependències d’Administració d'Ecologia Urbana per a la seva 

formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 

notificació.  

31.- (20080060 Z. Est)  ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000529, que té per objecte la 

gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat 

de Barcelona, Zona Est, per un període comprès des de l'1 de novembre de 2019 fins al 

31 d'agost de 2021 o fins a l’entrada en vigor del contracte número 18000780 en tràmit 

de licitació, per un import total de 102.203,270,21 euros (IVA inclòs), adjudicat a 

l'empresa Urbaser, SA, amb NIF A79524054, 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 del 

contracte esmentat per un import de 102.203,270,21 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la 

partida i al pressupost que s'indica en aquest document, condicionada a l'existència de 

crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. REQUERIR l'adjudicatari 

que comparegui a les dependències d’Administració d'Ecologia Urbana per a la seva 

formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la 

notificació.  

  

32.- (20080060 Z.Oest)   ACORDAR la continuïtat del servei del contracte 08000530, que té per  

objecte la gestió dels serveis de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals 

a la ciutat de Barcelona, Zona Oest, per un període comprès des de l'1 de novembre de 

2019 fins al 31 d'agost de 2021 o fins a l’entrada en vigor del contracte número 

18000780 en tràmit de licitació, per un import total de 109.302.625,67 euros (IVA 

inclòs), adjudicat a l'empresa Cespa, SA, amb NIF A82741067, d'acord amb les 
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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 del contracte esmentat per un import de 109.302.625,67 euros, 

IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indica en aquest document, 

condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

corresponents. REQUERIR l'adjudicatari que comparegui a les dependències 

d’Administració d'Ecologia Urbana per a la seva formalització en el termini de 15 dies 

hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació.  

  

33.- (CO 2019-03/06)  APROVAR l’adhesió al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals 

del Delta del Llobregat. SOL·LICITAR al Consell Rector del Consorci per a la 

Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat l’admissió de 

l’Ajuntament de Barcelona com a nou membre del consorci, i donar conformitat als 

estatuts prèviament aprovats per les administracions públiques consorciades. 

AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 100.000,00 euros en concepte d’aportació 

anual al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del 

Llobregat, amb NIF Q0801350J. ACCEPTAR els estatuts que regeixen el Consorci i 

CONDICIONAR l’aprovació d’aquest acord a la conseqüent modificació d’estatuts per 

part del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del 

Llobregat. DESIGNAR com a representant de l’Ajuntament de Barcelona al  

consorci la quarta tinenta d’alcaldia, la Ima. Sra. Janet Sanz Cid o persona en qui delegui 

i el regidor de Presidència i d’Aigua i Energia, l'Im. Sr. Eloi Badia Casas o persona en 

qui delegui. NOTIFICAR el present acord al Consorci per a la Protecció i Gestió dels 

Espais Naturals del Delta del Llobregat, així com a les entitats que el constitueixen, la 

Generalitat de Catalunya; l’Ajuntament del Prat de Llobregat; l’Ajuntament de 

Viladecans; l’Ajuntament de Gavà, i l’Ajuntament de Sant Boi de  

Llobregat. SOTMETRE a informació pública l’acord i la modificació dels estatuts  

per un termini de trenta dies, d’acord amb els articles 313.3 i 160 del Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals; i en cas que no s’hi presentin al·legacions, TENIR-

LA per aprovada definitivament, i publicar el text íntegre definitiu al BOP i a la Gaseta 

Municipal.  

  

34.- (173/2019)    APROVAR el Conveni de finançament del sistema de transport públic per a  

l’any 2019 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità de 

l’àrea de Barcelona (ATM) en execució del Pla marc 2014-2031; AUTORITZAR i 

DISPOSAR la despesa per un import de 160.782.995,00 euros a favor de l’Autoritat del 

Transport Metropolità - consorci per a la coordinació del sistema metropolità de 

transport públic de l’àrea de Barcelona, amb NIF P5890049I, pel finançament del servei 

de transport públic per a l’any 2019, d’acord amb aquest conveni i amb el Pla marc de 

finançament 2014-2031; FACULTAR el gerent d’Ecologia Urbana per a la signatura 

del conveni i per a l’adopció dels actes que se’n derivin; NOTIFICAR el present acord 

a l’Autoritat del Transport Metropolità, i PUBLICAR aquest acord i el conveni aprovat 

de conformitat amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment 

administratiu de Catalunya i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern.  
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35.- (056/2016)    APROVAR la tercera addenda al Conveni de col·laboració subscrit el 28  

d’abril de 2016 entre els ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa  

Coloma de Gramenet, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del 

Barcelonès per al manteniment i la conservació de les rondes de Barcelona i del tram 

municipal de la Gran Via Nord, d’acord amb la Normativa reguladora dels expedients 

d’autorització de l’atorgament de convenis administratius amb altres administracions 

públiques i institucions aprovada per Decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 2011; 

FACULTAR la quarta tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva 

signatura i per l’adopció dels actes que se’n derivin; AUTORITZAR i DISPOSAR la 

despesa per un import de 5.975.872,05 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es 

indicats en aquest mateix document, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 

NIF P0800258F, per fer front a les despeses derivades d’aquesta addenda; i 

NOTIFICAR aquest acord a totes les administracions signatàries de l’addenda.  

  

36.- (272/2019)   APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 400,00 euros, atesa la 

necessitat d’efectuar el pagament de la subvenció amb codi 18S13870-001, atorgada a 

favor de la Fundació Privada Escola Vicenciana (Col·legi Sagrat Cor - Aldana), de 

conformitat amb la resolució d’atorgament definitiva de 21 de desembre de 2018 

(BOPB de 28 de desembre de 2018) en el marc de la convocatòria per a la concessió 

d’ajuts per al desenvolupament del Pla d’acció del programa Barcelona Escoles + 

Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018, despesa generada en 

l’exercici 2018 i no reconeguda en l’exercici corresponent; i AUTORITZAR, 

DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 400,00 euros, 

amb càrrec al pressupost i la posició pressupostària indicada en aquest mateix document, 

a favor de la Fundació Privada Escola Vicenciana (Col·legi Sagrat Cor - Aldana), amb 

NIF G61114690, en concepte de pagament de la subvenció amb codi 18S13870-001 de 

la convocatòria per a la concessió d’ajuts per al desenvolupament del Pla d’acció del 

programa Barcelona Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 

2018.  

37.- (20190279)   APROVAR el reconeixement de crèdit per un import total de 531.325,17 euros (IVA 

inclòs), atesa la necessitat d’efectuar el pagament de les factures que s’indiquen a 

continuació i que corresponen a despeses generades per subministraments d’energia 

elèctrica per l’enllumenat públic, durant els anys 2017 i 2018 i no havent estat 

reconegudes en els exercicis corresponents: - Factura número 00Z806N0014582, de 5 

de setembre de 2018, emesa per Endesa Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF 

A81948077, per un import de 529.703,09 euros, per subministraments d’energia 

elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes d’agost de 2018. - Factura 

número 00Z906N0000811, de 8 de gener de 2019, emesa per Endesa Energia, SA Soc. 

Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 114,10 euros, per 

subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes de 

desembre de 2018. - Factura número 00Z906N0002254, de 5 de febrer de 2019, emesa 

per Endesa Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 

155,41 euros, per subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de 

Barcelona, del mes d’abril de 2017. - Factura número 00Z906N0002255, de 5 de febrer 

de 2019, emesa per Endesa Energia, SA Soc. Unipersonal, amb NIF A81948077, per 

un import de 386,60 euros, per subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat 
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públic de Barcelona, del mes de novembre de 2017. - Factura número 

00Z906N0002256, de 5 de febrer de 2019, emesa per Endesa Energia, SA Soc. 

Unipersonal, amb NIF A81948077, per un import de 965,97 euros, per 

subministraments d’energia elèctrica de l’enllumenat públic de Barcelona, del mes de 

maig de 2018. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa 

per un import total de 531.325,17 euros (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost i posició 

pressupostària indicada en aquest mateix document.  

  

Districte de Ciutat Vella - Districte de l'Eixample - Districte de Sants-Montjuïc - 

Districte de Gràcia - Districte d'Horta-Guinardó  

  

38.- (18PL16609)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a la incorporació al sistema 

d’habitatges dotacionals dels sòls situats als emplaçaments carrer Ciutat, 3, Via 

Laietana, 8-10, Gran Via de les Corts Catalanes, 724-726, i Nàpols, 132-134, avinguda 

Paral·lel, 100 i 102 B, carrer Sant Isidre, 1-5, carrer Alzina, 6-8, i avinguda Santuari 

Sant Josep de la Muntanya, 31-35; d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què 

fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 

l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les 

al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública, de conformitat amb 

l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament esmentada, de valoració de les 

al·legacions, 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 de Barcelona per a la 

seva aprovació definitiva.  

  

Districte de l'Eixample - Districte de Sants-Montjuïc  

  

39.- (17PL16526)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta  

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’establiments de concurrència 

pública i altres activitats de l’avinguda del Paral·lel, d’iniciativa municipal.  

  

Districte de Sants-Montjuïc  

  

40.- (18PL16619)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla de millora urbana d'ampliació d'usos de la parcel·la situada a la 

carretera del Prat, núm. 8-14, promogut per Heptaprim, 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.  

  

Districte de les Corts  

  

41.- (18PL16640)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic de les instal·lacions del Reial Club de Polo de 

Barcelona, promogut pel Reial Club de Polo de Barcelona.  
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Districte de Sarrià - Sant Gervasi  

  

42.- (18PL16605)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic regulador per a la construcció d'una residència 

geriàtrica assistida i centre de dia a la finca ubicada al carrer Monegal, 1; promogut per 

FIATC SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa 

referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, i RESOLDRE les 

al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 

conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de 

les al·legacions; informes que consten a l’expedient i, a l’efecte de motivació, 

s’incorporen a aquest acord.  

  

43.- (18PL16528)   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 concreció d’usos del Monestir de Valldonzella, promogut per Real  

Monasterio de Santa María de Valldoncella; atesa l’existència de motius determinants 

de la suspensió, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de  

Planejament i 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.  

  

44.- (18PL16578)   APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta  

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament 

situat al carrer dels Reis Catòlics, 2, al districte de Sarrià - Sant Gervasi, 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.  

  

45.- (18PL16606)  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 integral 

i de millora urbana per a l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers Bonaplata, 44-

52, i Fontcoberta, 16-24, promogut per BIGDAL 5000, SL, atesa la petició formulada 

pel promotor a fi d’introduir esmenes en el document, i tot això 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 
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procediment i es procedirà a l’arxiu de les actuacions, i NOTIFICAR el present acord 

als promotors del pla.  

  

Districte de Gràcia  

  

46.- (18PL16576)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a l'ordenació del passatge 

Conradí, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de 

la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i, a l’efecte de 

motivació, s’incorpora a aquest acord; RESOLDRE les al·legacions presentades en el 

tràmit  d’informació pública, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament esmentada, de valoració de les al·legacions, 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 de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.  

  

Districte de Nou Barris  

  

47.- (18PL16625)  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 de la plaça de Ca n'Ensenya, al districte de Nou Barris; d’iniciativa 

municipal.  

  

Districte de Sant Andreu  

  

48.- (18PL16624)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla de millora urbana per a l'ajust de rasants a l'àmbit de la MPPGM als 

terrenys ocupats pel centre penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns, 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.  

  

49.- (18PL16628)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació del nou equipament cultural de 

les Cases Barates del Bon Pastor, situades a l'illa compresa pels carrers Barnola, 

Tàrrega, Bellmunt i Claramunt, 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.  

  

Districte de Sant Martí  

  

50.- (17PL16481)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana dels equipaments situats a l’illa 

delimitada pels carrers de Sancho de Ávila i de la Llacuna, d’iniciativa municipal, a 

proposta de l’Institut Barcelona Esports; amb les modificacions respecte al document 
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aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament, i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 

pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis 

de Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que consten a l’expedient i, 

a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord.  

  

51.- (18PL16593)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla de millora urbana per a la rehabilitació de l'edifici industrial situat al 

carrer Ramon Turró, 133, promogut per Franklin España Holdco, 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.  

  

52.- (18PL16595)  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 de l’illa delimitada pels carrers Cristóbal de Moura, Treball, Marroc i 

Selva de mar, promogut per Praedium Global Invest, SL, atesa la petició formulada pel 

promotor a fi d’introduir esmenes al document, i tot això 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.  

  

53.- (18PL16601)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla de millora urbana del subsector 2 del Pla de millora urbana per a la 

reforma interior del sector Perú - Pere IV, promogut per Sentiu Product, SL; amb les 

modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe 

de la Direcció de Serveis de Planejament, i RESOLDRE l’al·legació presentada en el 

tràmit d’informació pública, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament esmentada, de valoració de les al·legacions; informes que consten a 

l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord.  

  

54.- (18PL16608)  RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’errada material 

continguda al document aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en 

sessió de 21 de desembre de 2018, relatiu al Pla especial urbanístic  

integral per a la regulació de l'equipament sanitari situat al carrer Ciutat de Granada, 108- 

116 districte d'activitats 22@, promogut per la Fundació Hospital Evangèlic, en el sentit 

a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que es dona per 

reproduït a l’efecte de motivació.  
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55.- (18PL16613)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial integral per a la regulació de l'equipament Campus de les Arts 

a Can Ricart, promogut per la Universitat de Barcelona; 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.  

  

56.- (18PL16623)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l'equipament situat al carrer 

Alfons el Magnànim 59-59 B, al districte de Sant Martí, 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.  

  

57.- (18PL16627)  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'escola Pere 

Calafell, 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.  

  

58.- (18PL16635)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità de la parcel·la del carrer Llull, 

363-375, d’iniciativa municipal, i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 

d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.  

  

59.- (18PL16641)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla de millora urbana per la transformació de l'edifici industrial consolidat 

situat al carrer Llull, 145 bis; promogut per Monbeca Immo SLU.  

  

60.- (18PL16645)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla de millora urbana per a la transformació de l’edifici consolidat situat 

a la parcel·la del carrer Sancho de Ávila, 66; promogut per Actius Inmobiliaris Simon 

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.  

  

61.- (18PL16651)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla de millora urbana per a la transformació de l’edifici industrial 

consolidat situat al carrer Pere IV, 128-130, districte d’activitats 22@; promogut per 

Inversiones Nummela Mileniun, 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.  

  

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  

  

 Proposta de declaració institucional del Consell de Ciutat relativa a la problemàtica de 

la utilització del certificat digital en la tramitació electrònica per part de les entitats 

ciutadanes.  


