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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

Sessió ordinària de 31 de març de 2023 

 

ORDRE DEL DIA 
 

 
 

A) Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 24 de febrer de 
2023. 

 

B) Part informativa 
 

Memòria del Consell de Ciutat 2022. 
 

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

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Declaracions en expedients de contractació 
b) Ratificacions 
c) Propostes d’acord 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

1. – (FD 2023-03/05) RATIFICAR l’acord adoptat pel Patronat de la Fundació Manifesta 15 
Barcelona en la sessió de 16 de desembre de 2022, relatiu a la modificació dels articles 
7, 8, 13, 19, 20, 22 i 30 dels estatuts de la fundació, d’acord amb el redactat que consta 

a l’expedient administratiu, derivada del requeriment d’esmena indicat per la Direcció 
General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, Drets i 

Memòria de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d’inscriure la Fundació 
Manifesta 15 Barcelona en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

NOTIFICAR aquest acord a la Fundació Manifesta 15 Barcelona. 
 
2. – (CO 2023-03/06) RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci Institut 

Ramon Llull en la sessió de 15 de desembre de 2022, relatiu a l’aprovació de la 
modificació dels seus estatuts amb motiu de la incorporació de l’Ajuntament de Palma 

com a ens consorciat, segons consta en l’expedient administratiu. NOTIFICAR aquest 
acord al Consorci Institut Ramon Llull. 
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3. – (21XC0033-001) APROVAR l'addenda al Conveni entre el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, 
l'Agència de Salut Pública de Barcelona i el Servei Català de la Salut per al finançament i 

desenvolupament dels serveis de salut pública a la ciutat de Barcelona per al període 
2021-2024, d'acord amb el redactat que consta a l'expedient; MINORAR en 154.083,64 
euros l'autorització i disposició a favor de l'Agència de Salut Pública de Barcelona amb 
càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 31112 46715 del pressupost de l'any 2023; 
AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de l'Agència de Salut Pública de Barcelona 398.721,06 

euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 31112 46715 del pressupost de 
l'any 2024, d'acord amb el que estableix la clàusula sisena de l'addenda esmentada 

més amunt i condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
municipal respectiu; AUTORITZAR I DISPOSAR a favor del Servei Català de la Salut, la 
despesa de 526.361,81 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0200 31112 
48904 del pressupost de l'any 2023, i d'1.868.008,06 euros, amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 0200 31112 48904 del pressupost de l'any 2024, d'acord amb el que 

estableix la clàusula sisena de l'addenda esmentada més amunt i condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal respectiu; 
FACULTAR la Comissió de Govern per aprovar les actualitzacions de les aportacions 
econòmiques anuals derivades d'aquesta addenda; FACULTAR l'Alcaldia per fer totes 
les actuacions necessàries que es derivin d'aquest acord; NOTIFICAR aquest acord al 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Consorci Sanitari de Barcelona, 
al Servei Català de la Salut i a l'Agència de Salut Pública de Barcelona. 

 
4. – (0550/2023) INFORMAR favorablement de la sol·licitud al Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya per incoar l'expedient de declaració de les Fogueres de Sant 
Joan de Barcelona com a bé cultural dintre del catàleg de patrimoni cultural català, en 
la modalitat de “Festa popular d’interès cultural”, d’acord amb l’informe tècnic de 25 

de gener de 2023 del director de Memòria, Història i Patrimoni de l'ICUB. 
 
5. – (20230067) DOTAR amb els crèdits necessaris les partides següents del pressupost 

municipal de l’any 2023: 0200/20200/23013, 0200/20200/23161, 0200/21300/93312, 
0200/21600/23033, 0200/21600/23038, 0200/22703/23036, 0200/22719/23033, 
0200/22731/23172, 0202/22719/15211, segons el detall que consta a l’annex I, que 
forma part d'aquest acord amb caràcter general, per fer front a les despeses contretes 

en exercicis anteriors. 
 

6. – (20230115) DOTAR amb els crèdits necessaris les aplicacions següents del pressupost 

de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’any 2023:  0103/62650/23142, 
0101/22699/23100, 0103/22732/23143, 0102/22732/23132, 0102/22727/23132, 
0101/22799/23104, 0103/22732/23162, 0105/22615/23180, 0103/22738/23143, 

0103/22731/23150, 0102/22699/23120, segons el detall que consta a l’annex I, que 
forma part d'aquest acord amb caràcter general, per fer front a les despeses contretes 
en exercicis anteriors, per un import total d'1.938.758,35 euros. 
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COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 
7. – ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic 

de la Societat Barcelona Activa, SA, els acords següents: 1. DESIGNAR membre del 
Consell d’Administració de la Societat Barcelona Activa, SA, la Ima. Sra. Julia Barea 
Sánchez, en substitució de la Sra. María Luz Guilarte Sánchez. 2. ESTABLIR que el 
termini de designació del conseller que es nomena serà l’establert als estatuts 
respectius, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat 

consistorial. 3. FACULTAR indistintament el/la president/a i el/la secretari/tària del 
Consell d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el 

nomenament anterior, i també per complir els tràmits necessaris per a la seva 
inscripció en el Registre Mercantil, així com la correcció d'errors materials en cas 
necessari. 

 
8. – (EM 2023-03-07) APROVAR inicialment la modificació dels estatuts de les societats 

mercantils de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, 
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i 
Comunicació de Barcelona, SA, Foment de Ciutat, SA, Barcelona Activa, SA SPM amb el 
redactat que consta a l’annex adjunt. SOTMETRE aquest acord d’aprovació de la 
modificació dels estatuts a informació pública per un termini de trenta dies, de 
conformitat amb el que preveu l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, i si no s’hi presenten 

al·legacions, s’entendrà per definitivament aprovat. PUBLICAR l’aprovació definitiva de 
la modificació dels estatuts. FACULTAR la tercera tinenta d’alcaldia d’Agenda 2030, 
Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana per efectuar els 
tràmits i signar els documents necessaris per executar aquest acord. NOTIFICAR aquest 
acord a les entitats interessades, perquè en prenguin coneixement i als efectes 

oportuns. 
 

9. – (20230057) APROVAR inicialment les modificacions de crèdit consistents en crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançades amb BAIXES de crèdit pressupostari per 

un import de 485.600,00 euros de l’aplicació pressupostària 0200/21200/23291 
Manteniment edificis i altres construc.; per un import de 29.000,00 euros de l’aplicació 
pressupostària 0200/48903/23252 Convenis amb instit. sense afany de lucre, i per un 
import de 12.500,00 euros de l’aplicació pressupostària 0200/48904/31111 Altres 
aportacions a institucions sense afany de lucre. APROVAR inicialment la modificació del 
pressupost per al 2023 de l'Ajuntament de Barcelona, consistent a CREAR les 
aplicacions pressupostàries nominatives 0200/48740/23291 Fundació Solidaritat UB, 
per un import de 133.000,00 euros; 0200/48747/23291 Taula per Colòmbia, per un 
import de 30.000,00 euros; 0200/48868/23291 Oxfam, per un import de 100.000,00 
euros; 0200/48677/23291 Justícia i Pau, per un import de 15.000,00 euros; 

0200/45391/23291 Institut Català Internacional per la Pau, per un import de 
100.000,00 euros; 0200/48679/23291 Caminando Fronteras, per un import de 
30.000,00 euros; 0200/48731/23252 Federació d'Organitzacions per a la Justícia 
Global, per un import de 29.000,00 euros. APROVAR inicialment la modificació del 
pressupost per al 2023 de l'Ajuntament de Barcelona consistent en el SUPLEMENT de 
crèdit de les aplicacions pressupostàries nominatives 0200/48738/23291 Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, per un import de 77.600,00 euros, de manera que 
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el crèdit definitiu de la partida és de 102.600,00 euros; 0200/48789/31111 Consell de la 

Joventut de Barcelona, per un import de 12.500,00 euros, de manera que el crèdit definitiu de 
la partida és de 18.320,00 euros. EXPOSAR l’expedient al públic durant un termini de quinze 

dies hàbils per tal que s'hi puguin formular les reclamacions que es considerin oportunes i 
CONSIDERAR APROVADES DEFINITIVAMENT les modificacions de crèdit del pressupost per al 
2023 esmentades, en el supòsit que no se n’hi formulin. 

 

10. – (23XF0149) APROVAR definitivament, atès que no s’hi han presentat reclamacions en el 
període d’exposició pública, la modificació de crèdit consistent en un crèdit 

extraordinari finançat amb baixa de crèdit pressupostari per un import de 550.000,00 
euros de l'aplicació pressupostària 0800/48902/32011 Altres subvencions a institucions 

sense afany de lucre; per un import de 50.000,00 euros de l'aplicació pressupostària 
0800/22719/92419 Altres contractes de serveis; per un import de 50.000,00 euros de 

l'aplicació pressupostària 0800/48903/92419 Convenis amb institucions sense afany de 
lucre, i per un import de 15.000,00 euros de l'aplicació pressupostària 
0800/22610/92413. APROVAR definitivament la modificació del pressupost per a l’any 

2023 de l’Ajuntament de Barcelona consistent a CREAR les aplicacions pressupostàries 
nominatives 0800/48636/92419 Associació Software Lliure Decidim per un import de 

100.000,00 euros, 0800/48520/32626 Barcelona Super Computing (BSC) per un import 
de 350.000,00 euros, 0800/48633/32626 Fundació Barcelona Institut Science and 
Technology (BIST) per un import de 200.000,00 euros, i l'aplicació pressupostària 

0800/48698/92413 Fundació Joan Maragall per un import de 15.000,00 euros. 
 

11. – (3-032/2023) APROVAR inicialment la modificació de crèdits pressupostaris del 
Pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2023, consistent en 
crèdits extraordinaris finançats amb baixes de crèdit, per un import de 260.000,00 
euros, per atendre despeses d’interessos de demora derivats de sentències, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 

que consta a l’expedient, referència comptable núm. 23030790. EXPOSAR-LA al públic 
durant un termini de quinze dies hàbils per tal que s'hi puguin formular les 

reclamacions que es considerin oportunes i CONSIDERAR APROVADES definitivament 
les modificacions de crèdit esmentades, en el supòsit que no s’hi formulin 
reclamacions. 

 
12. – (20231032) APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit del pressupost 

de l'Ajuntament de Barcelona, exercici 2023, per un import de 40.000,00 euros, en 
concepte de suplement de crèdit, a aplicar en l’aplicació pressupostària 

0603/48712/92416 Coordinadora d'Entitats per la Lleialtat Santsenca, segons 
actuacions detallades en la documentació que s’inclou a l’expedient, a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries següents: 20.000,00 euros a l’aplicació pressupostària 

0800/48902/92011, i 20.000,00 euros a l’aplicació pressupostària 0603/22719/92414; 
EXPOSAR-LO al públic durant un termini de quinze dies per tal que s'hi puguin formular 

les reclamacions que es considerin oportunes; APROVAR definitivament l’expedient de 
modificació de crèdit esmentat, si no s'hi presenta cap reclamació. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 

13. – (23XC0096) APROVAR inicialment el Pla director de cooperació per a la justícia global 
2023-2026, d'acord amb la documentació i els informes que consten a l'expedient, 
SOTMETRE'L a informació pública per un termini d'un mes, d'acord amb els articles 83 

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya; i en el supòsit que no s'hi 
presentin al·legacions CONSIDERAR aprovat definitivament el pla esmentat. 

 
14. – (31/2022) APROVAR definitivament la modificació del Reglament per a l’equitat de 

gènere a l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 
 

15. (02/23) DOTAR amb els crèdits necessaris les aplicacions següents del pressupost 
municipal de l’any 2023: 0300/22610/91224, 0703/30140/01111, 0703/22708/16011, 
0703/22708/16221, 0705/22610/92033 i 0705/20200/93312, segons el detall que 
consta a l’annex I, que forma part d'aquest acord amb caràcter general, per fer front a 
les despeses contretes en exercicis anteriors. 

 
16. – (44/2023) MODIFICAR l’annex 2 (dotacions de llocs de treball) de la relació 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. 

 

17. – Primer.- ESTABLIR, de manera excepcional, que per a les sessions de les comissions del 
mes d’abril de 2023 l’àmbit material de la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció inclourà totes les matèries relacionades 
en la disposició addicional segona del Reglament orgànic municipal per a les comissions 
permanents de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, 
d’Economia i Hisenda, de Drets Socials, Cultura i Esports, i d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat. Segon.- ESTABLIR que el funcionament de la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció ha de respondre 
als criteris següents: a) L’estructura de l’ordre del dia de la comiss ió inclourà els 
apartats detallats a l’article 92.1 del ROM desenvolupat per l’acord de la Junta de 
Portaveus de 25 de setembre de 2019 relatiu als criteris interpretatius del Reglament 
orgànic municipal en relació amb l’estructura de l’ordre del dia de les sessions del 

Consell Municipal. b) Les funcions de la comissió estan recollides a l’article 12 de la Llei 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona i a l’article 34 del 

Reglament orgànic municipal i són, en tot cas, les següents: 1. Facultats resolutives com 
a òrgan de representació, atribuïdes o delegades pel Plenari del Consell Municipal. 
2. Dictaminar o informar sobre els assumptes que han de ser sotmesos al Plenari del 
Consell Municipal. 3. Impulsar l’activitat dels òrgans de l’Administració municipal 
executiva. 4. Controlar i fiscalitzar l’activitat dels òrgans executius de govern i de 

l’administració municipal. 
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18. – DESIGNAR l’Im. Sr. Francisco Sierra López com a representant de l'Ajuntament de 
Barcelona al Ple del Consorci de la Zona Franca, en substitució de la Sra. María Luz 
Guilarte Sánchez. 

 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 

 

19. – (20230111) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 23XF0278, 23XF0281 i 
23S04679 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 
realitzades 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 2023, i a les aplicacions pressupostàries indicades a 
l’annex. 

 
20. – (22XI0061) DOTAR i HABILITAR el crèdit de 23.146,38 euros a l'aplicació pressupostària 

D/0504/22120/16511 del pressupost municipal de l'any 2023, per fer front al 
pagament de la factura número 5724020076 (núm. de registre 2022-505209), a favor 
del tercer APPLUS+ORGANISMO DE CONTROL, SLU, amb NIF B16923104, en concepte 
de despeses contretes en exercicis anteriors. 

 

Districtes de l'Eixample i Sants-Montjuïc 
 

21. – (22PL16930) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità en l’àmbit de La 
Model i la Fira de Barcelona, als districtes de Sants-Montjuïc i de l’Eixample, amb les 

modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe 
de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació 

Urbanística. 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 i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, de valoració de les 
al·legacions; informes que consten a l'expedient i, a l'efecte de motivació, s'incorporen 
a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 

Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
 
22. – (21PL16864) 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 de “La Rotonda” avinguda del Tibidabo, 2-4, passeig de Sant Gervasi, 

51-53 i carrer Lleó XIII, 1-3, districte de Sarrià - Sant Gervasi de Barcelona (La Rotonda), 
d’iniciativa privada promogut per JOSEL, SLU; atesa l’existència de motius 
determinants, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la 
Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i, a l'efecte de 
motivació, s’incorpora a aquest acord; ADVERTIR als promotors del pla, de conformitat 

amb l’article 95.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a 

comptar des de l'endemà de la notificació d’aquest acord, per fer les activitats 
necessàries per continuar la tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l 
procediment i s'arxivaran les actuacions; i NOTIFICAR aquest acord als promotors del pla.  
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23. – (22PL16939) 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) de la 

modificació de Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament situat a l’illa 
delimitada pels carrers Alacant, Torras i Pujalt, Sant Casimir i Ganduxer de Barcelona, al 
districte de Sarrià - Sant Gervasi, d’iniciativa privada promogut per Clínica Sagrada 

Família, SA; atès l’informe desfavorable de la Direcció de Serveis de Mobilitat i que al 
seu torn es fa constar a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la 

Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dona per 
reproduït a l’efecte de motivació; ADVERTIR als promotors del pla, de conformitat amb 
l’article 95.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des 
de l'endemà de la notificació d’aquest acord, per fer les actuacions necessàries per 

continuar la tramitació, i que, en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del 
procediment i s'arxivaran les actuacions; i NOTIFICAR aquest acord als promotors del 

pla. 
 

Districte de Nou Barris 

 
24. – (22PL16913) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de la connexió 
entre els edificis que formen l’Institut Escola Trinitat Nova al carrer Palamós, 51, al 
districte de Nou Barris, d’iniciativa pública, promogut pel Consorci d’Educació de 

Barcelona, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment a què fa 
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis 

d’Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i, a l'efecte de motivació, 
s'incorpora a aquest acord. 

 
Districte de Sant Andreu 

 

25. – (22PL16909) 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 

de l’equipament situat al carrer Bonaventura Gispert, 37-47, al districte de Sant 
Andreu; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment a què fa 
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis 
d’Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i, a l'efecte de motivació, 
s'incorpora a aquest acord. 

 
26. – (22PL16922) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del sector "La Maquinista" Barcelona, 
al districte de Sant Andreu; d’iniciativa privada promogut per Unibail -Rodamco-
Westfield, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment a què fa 

referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis 
d’Actuació Urbanística; 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 i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, de 

valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i, a l'efecte de 
motivació, s'incorporen a aquest acord. 
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27. – (22PL16925) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità en els àmbits de La 

Maquinista – Potosí, al districte de Sant Andreu, amb les modificacions respecte al 
document aprovat inicialment a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística. 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 i de la Direcció de 

Serveis d’Actuació Urbanística, de valoració de les al·legacions; informes que consten a 
l'expedient i, a l'efecte de motivació, s'incorporen a aquest acord; i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva 

aprovació definitiva. 
 

28. – (22PL16935) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità d’àmbit discontinu 

de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz i l’antic camp de futbol del Molinet, d’iniciativa 
municipal; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment a què fa 
referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis 

d’Actuació Urbanística. 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 i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, de 
valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i, a l'efecte de 

motivació, s'incorporen a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 
d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

Districte de Sant Martí 
 

29. – (21PL16875) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial d’infraestructures de la MPGM 22@ 2022; 
d’iniciativa municipal, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment 

a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció 
de Serveis d’Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i, a l'efecte de 

motivació, s'incorpora a aquest acord; 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 i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, 
de valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i, a l'efecte de 
motivació, s'incorporen a aquest acord. 

 
30. – (22PL16953) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ordenació i d’usos del Port Olímp ic 
de Barcelona, d’iniciativa municipal, amb les modificacions respecte al document 
aprovat inicialment a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística; 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 i de la Direcció de Serveis d’Actuació 
Urbanística, de valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i, a l'efecte de 
motivació, s'incorporen a aquest acord. 

 
d) 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 


