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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 D’OCTUBRE DE 2019 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 

A)  Aprovació de l’acta de la sessió de 30 de setembre de 2019 
 

B) Part informativa 
 

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

 

C) Part decisòria / Executiva 
 

a) Ratificacions 
 

b) Propostes d’acord 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
1. – DESIGNAR com a representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell General del 

Consorci del Centre de Cultura Contemporània. Casa de Caritat les persones següents: 
com a vicepresidenta, l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano, i com a vocals, l’Im. Sr. Joan 
Subirats Humet i les Sres. María Truñó Salvadó i Marta Clari Padrós. 

 

2. – DESIGNAR com a membres del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet les 
persones següents: l’Im. Sr. Joan Subirats Humet, en substitució del Sr. Jaume Asens 
Llodrà; l’Im. Sr. Jordi Rabassa Massons, en substitució de la Sra. Pilar Miràs Virgili; la 
Sra. Maite Català Pujol, en substitució del Sr. Ricard Viñes Ribas, i el Sr. Manuel Mallo 
Gómez, en substitució del Sr. Xavier Patón Morales. 

 

3. – (20190117) APROVAR l’expedient 20190117 de reconeixement de crèdit atesa la 
necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
amb CIF Q0801820B, per import de 921,93 euros, i a favor de l’Institut Català del Sòl, 
amb CIF Q0840001B, per import de 10.640,19 euros; despeses realitzades l’any 2016 i 
2017, respectivament, i no reconegudes en l’exercici que els corresponia. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de 921,93 euros, a 
favor de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb CIF Q0801820B, i per un import de 
10.640,19 euros, a favor de l’Institut Català del Sòl, amb CIF Q0840001B, ambdues 
despeses a càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document. 
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COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 
4. – (01 OOFF2020) APROVAR provisionalment la modificació per a l’exercici del 2020 i 

successius de les ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. 
Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; 
núm. 1.3. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 
1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis 
de prevenció, extinció d’incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; 
núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis 
mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 
3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals de 
companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions 
especials; núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la 
prestació d’altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general; núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de 
vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per 
serveis especials d’enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del 
funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores 
de serveis de telefonia mòbil; núm. 3.17. Taxes per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport 
d’energia elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs; núm. 4. Contribucions especials; 
Categories fiscals de les vies públiques de la ciutat; SOTMETRE les esmentades 
ordenances fiscals a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins 
dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
considerin oportunes. TENIR PER APROVADA DEFINITIVAMENT la modificació de les 
ordenances fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

 

5. – (F-1903) APROVAR el Pla econòmic i financer consolidat 2019-2020 de l’Ajuntament de 
Barcelona (exp. F-1903) que consta a l’expedient, en virtut de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; i la seva tramesa als 
òrgans competents de la tutela financera de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva 
aprovació. 

 

6. – (2019/414) APROVAR l’expedient 2019/414 de reconeixement de crèdit per un import 
de 260,57 euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de CAIXABANK, 
SA, amb CIF A08663619 i no reconegudes en l’exercici que els corresponia. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de 
260,57 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a 
favor de CAIXABANK, SA, amb CIF A08663619. 

 

7. – (E.07.6025.17) DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit 
Popular de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona; DESESTIMAR les al·legacions 
primera i segona i ESTIMAR l’al·legació tercera presentada per l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Sant Andreu de Palomar en el tràmit d’informació pública de la cessió 
gratuïta a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) de la 
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finca municipal resultant UP1 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, 
situada a l’avinguda de l’Estatut de Catalunya, núm. 15-17, aprovada pel Plenari del 
Consell Municipal, en sessió de 29 de març de 2019, 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, en els termes que resulten dels informes de la Direcció de Serveis Jurídics, 
Gestió del Patrimoni i Contractació de l’IMHAB, de 28 d’agost i de 27 de setembre de 
2019, que s’adjunten a efectes de motivació; i com a conseqüència, 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 del patrimoni dels ens locals; i FACULTAR l'Alcaldia per dur a terme 
totes les actuacions encaminades a concretar, aclarir i executar el present acord. 

 

8. – (DP-2019-27369) DESESTIMAR les al·legacions primera i segona i ESTIMAR l’al·legació 
tercera presentades pel Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya a l’Ajuntament 
de Barcelona; DESESTIMAR les al·legacions primera i segona i ESTIMAR l’al·legació 
tercera presentades per l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar en el 
tràmit d’informació pública de la cessió gratuïta a l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) de la finca de propietat municipal situada a la gran 
via de les Corts Catalanes, núm. 832-838, acordada per aquest Plenari en sessió de 29 
de març de 2019, per destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges amb 
protecció oficial en règim de lloguer i dret de superfície, en els termes que resulten 
dels informes de la Direcció de Serveis Jurídics, Gestió del Patrimoni i Contractació de 
l’IMHAB de 23 de juliol i de 27 de setembre de 2019, respectivament, que s’adjunten a 
efectes de motivació; i com a conseqüència, 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, aclarir i executar el present acord. 

 

9. – (DP-2019-27371) DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal del 
Partit Popular de Catalunya en l’Ajuntament de Barcelona; DESESTIMAR les al·legacions 
primera i segona i ESTIMAR l’al·legació tercera presentades per l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Sant Andreu de Palomar en el tràmit d’informació pública de la cessió 
gratuïta a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) de la 
finca de propietat municipal situada al carrer de Rossend Arús, núm. 36-38, acordada 
per aquest Plenari en sessió de 29 de març de 2019, per dur a terme una rehabilitació 
integral de la construcció existent, en els termes que resulten dels informes de la 
Direcció de Serveis Jurídics, Gestió del Patrimoni i Contractació de l’IMHAB de 23 de 
juliol i 27 de setembre de 2019, respectivament, que s’adjunten a efectes de motivació; 
i com a conseqüència, 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 a l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona a licitar i constituir un dret real de 
superfície, respecte a 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, en el qual l’IMHAB 
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es reserva la titularitat del local en planta baixa, la rehabilitació del qual abonarà a la 
cooperativa adjudicatària, 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, aclarir i executar el present acord. 

 

10. – (DP-2019-27414) DESESTIMAR les al·legacions primera i segona i ESTIMAR les 
al·legacions tercera i quarta presentades pel Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya de l’Ajuntament de Barcelona; DESESTIMAR les al·legacions primera i segona 
i ESTIMAR l’al·legació tercera presentades per l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant 
Andreu de Palomar en el tràmit d’informació pública de la cessió gratuïta a l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) de la finca 1F07a de 
propietat municipal situada amb front al carrer Mossèn Amadeu Oller ubicada al 
Complex de Can Batlló, acordada per aquest Plenari en sessió de 29 de març de 2019, 
per destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges amb protecció oficial en règim 
de venda de dret de superfície, de conformitat amb els informes de la Direcció de 
Serveis Jurídics, Gestió del Patrimoni i Contractació de l’IMHAB de 30 de juliol i de 27 
de setembre de 2019, respectivament, que s’adjunten a efectes de motivació; i com a 
conseqüència, 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, aclarir i executar el present acord. 

 

11. – (DP-2019-27415) DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal del 
Partit Popular de Catalunya de l’Ajuntament de Barcelona; DESESTIMAR les al·legacions 
primera i segona i ESTIMAR l’al·legació tercera presentades per l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Sant Andreu de Palomar en el tràmit d’informació pública de la cessió 
gratuïta a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) de la 
finca municipal situada al carrer de 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 d’Icària, aprovada pel Plenari del Consell Municipal, en sessió de 29 de març 
de 2019, per licitar i constituir un dret de superfície a favor d’un tercer promotor per 
tal que promogui la construcció i la gestió d’una promoció d’habitatges amb protecció 
oficial destinada a lloguer assequible, en els termes que resulten dels informes de la 
Direcció de Serveis Jurídics, Gestió del Patrimoni i Contractació de l’IMHAB, de 22 de 
juliol i de 27 de setembre de 2019, respectivament, que s’adjunten a efectes de 
motivació; i com a conseqüència, 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 del patrimoni dels ens 
locals; i FACULTAR l’Alcaldia per dur a terme totes les actuacions encaminades a 
concretar, aclarir i executar el present acord. 
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12. – (DP-2019-27416) DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal del 
Partit Popular de Catalunya de l’Ajuntament de Barcelona; DESESTIMAR les al·legacions 
primera i segona i ESTIMAR l’al·legació tercera presentades per l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Sant Andreu de Palomar en el tràmit d’informació pública de la cessió 
gratuïta a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) de 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 - La Sagrera, i la identificada com a finca 1F07b 
del polígon d’actuació 1 del sector 1 i el polígon d’actuació 2 del sector 2 de la MPGM 
en l’àmbit discontinu Batlló-Magòria (unitat de projecte 5b), amb front al carrer de la 
Constitució 43, acordada per aquest Plenari en sessió de 29 de març de 2019 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, en els termes que resulten dels 
informes de la Direcció de Serveis Jurídics, Gestió del Patrimoni i Contractació de 
l’IMHAB, de 28 d’agost i de 27 de setembre de 2019, que s’adjunten a efectes de 
motivació; i com a conseqüència, TENIR per aprovada les cessions; FORMALITZAR les 
cessions, fent esment de l’afectació de les finques a la dita finalitat garantida amb 
clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals; i FACULTAR l’Alcaldia per dur a terme totes les actuacions 
encaminades a concretar, aclarir i executar el present acord. 

 

13. – (DP-2019-27419) DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal del 
Partit Popular de Catalunya de l’Ajuntament de Barcelona; DESESTIMAR les al·legacions 
primera i segona i ESTIMAR l’al·legació tercera presentades per l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Sant Andreu de Palomar en el tràmit d’informació pública de la cessió 
gratuïta a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) de les 
finques municipals situades al passeig de Torras i Bages, núm. 126-128, i al carrer de la 
Constitució, núm. 49, aprovada pel Plenari del Consell Municipal, en sessió de 29 de 
març de 2019, per destinar-les a la construcció d’edificis d’habitatges de protecció 
oficinal en règim de venda en dret de superfície, en els termes que resulten dels 
informes de la Direcció de Serveis Jurídics, Gestió del Patrimoni i Contractació de 
l’IMHAB, de 28 d’agost i de 27 de setembre de 2019, que s’adjunten a efectes de 
motivació; i com a conseqüència, 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 del patrimoni dels ens 
locals; i FACULTAR l’Alcaldia per dur a terme totes les actuacions encaminades a 
concretar, aclarir i executar el present acord. 

 

14. – (DP-2019-27620) CEDIR gratuïtament a l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona, la finca de propietat municipal Bloc I del PERI del sector 
preestablert de remodelació dels habitatges de Trinitat Nova (carrer de Palamós, núm. 
70-84), grafiada en el plànol que consta a l’expedient, per destinar-la a la construcció i 
gestió d’un edifici d’habitatges de protecció oficial en règim de venda en dret de 
superfície, d’acord amb el que estableixen 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 que està garantida amb clàusula de reversió 
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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, aclarir i executar el 
present acord. 

 

15. – (DP-2018-27218) DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, desafectada del 
domini públic la finca de propietat municipal situada a l’avinguda Vallcarca núm. 200-
220; ADSCRIURE al Patrimoni Municipal d’Urbanisme la finca desafectada; CONSTITUIR 
respecte l’esmentada finca un dret real de superfície a favor de la Generalitat de 
Catalunya, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per destinar-la a 
la ubicació i la gestió de l’institut d’educació secundària Vallcarca a fi de cobrir les 
necessitats en educació obligatòria; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant 
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 dur a terme totes les actuacions encaminades a 
concretar, aclarir i executar el present acord. 

 

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

 

16. – RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de 16 d’octubre de 2019, que designa la comissió 
encarregada d’efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de presidents i 
vocals que hauran de constituir les meses electorals per a la dissolució del Congrés dels 
Diputats i del Senat, i fixa el dia 19 d’octubre per celebrar-lo. 

 

17. – (802/2019) 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; INSTAR als ens adherits a l’Acord de condicions de treball i conveni 
col·lectiu de l’Ajuntament de Barcelona perquè adoptin els acords que corresponguin 
en els seus respectius òrgans de govern, en relació amb la modificació de l’annex 1, a fi 
de garantir la seva adopció i el manteniment del principi d’harmonització respecte als 
criteris generals i d’acord amb els seus estatuts; PUBLICAR aquest acord i els seus 
annexes a la Gaseta municipal, al web municipal, al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat. 

 

18. – (2019/603) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a títol pòstum al Sr. Aladino 
Nespral Amores, com a referent dels drets de la comunitat LGTBI i pel seu treball en 
favor de la convivència i la diversitat, per la seva implicació en diferents projectes 
socials i culturals de la ciutat i per la creació de la Fundació Arena. 

 

19. – (2019/604) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a títol pòstum al Sr. Miquel Valls 
Maseda, per la seva tasca com a president de la Cambra de Comerç de Barcelona, des 
d’on va saber anteposar els interessos de Barcelona i de Catalunya a les discrepàncies 
polítiques a través del consens. 
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20. – (049/2019 SG) MODIFICAR l’acord del Plenari del Consell Municipal de 16 de juliol de 
2019 —relatiu a l’establiment de dedicacions, retribucions, assistències i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació i dels consellers i conselleres de 
Districte— en l’únic sentit d’addicionar, al final de la lletra a) del núm. 1 del seu apartat 
Tercer —sobre les dedicacions exclusives que es poden atribuir als consellers i 
conselleres de Districte— el text següent: «Alternativament a la distribució anterior, en 
exercici de la seva autonomia organitzativa, els grups municipals poden proposar 
l’assignació d’una o més dedicacions exclusives en l’esmentat concepte de coordinació 
general, sempre que el nombre total de dedicacions exclusives que, respectivament, 
els pertoqui per aplicació dels criteris que s’estableixen en els paràgrafs anteriors 
d’aquest apartat Tercer 1 a) no es vegi incrementat.»; i DISPOSAR la publicació íntegra 
d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica municipal, de 
conformitat amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei de bases del règim local. 

 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
21. – ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic 

de les societats privades municipals, els acords següents: 1.- DESIGNAR membres dels 
consells d’administració de les societats municipals que es detallen, les persones 
següents: Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, com a conseller, el Sr. Miquel 
Rodríguez Planas, en substitució de la Sra. Laia Núñez i Calvet; i a Foment de Ciutat, SA, 
com a consellera, la Sra. Sara Berbel Sánchez, en substitució de la Sra. Mònica Mateos 
Guerrero. 2.- ESTABLIR que el termini de designació del conseller i la consellera que es 
nomenen serà l’establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que 
fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 3.- FACULTAR indistintament els/les 
presidents/es i els/les secretaris/àries dels consells d’administració per comparèixer 
davant notari i elevar a escriptura pública els nomenaments anteriors, com també per 
complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la 
correcció d'errors materials en cas necessari. 

 

Districte de Ciutat Vella 
 

22. – (19PL16666) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ajust d’alineacions de 
l’avinguda de les Drassanes a la plaça del Portal de la Pau; d’iniciativa municipal. 

 

23. – (19PL16701) 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 
assistencial al solar del carrer de Mestres Casals i Martorell, 2-16, al barri de Sant Pere, 
Santa Caterina i La Ribera, 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 efectes de motivació s’incorpora a 
aquest acord. 
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Districte de l’Eixample 
 
24. – (17PL16498) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic de concreció d’usos i d’ordenació 
volumètrica de la finca del carrer de Mallorca, núm. 234; promogut per UNIQ M234 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 
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
25. – (18PL16535) INCORPORAR les esmenes introduïdes al document de Text refós de la 

Modificació puntual del Pla general metropolità per a l’ajust del Pla de la Marina del 
Prat Vermell a la Zona Franca, d’iniciativa municipal, de conformitat amb l’article 92.3 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, en compliment de l’acord de la Subcomissió 
d’Urbanisme de Barcelona d’aprovació definitiva de la Modificació puntual de PGM de 
30 de juliol de 2019; modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a 
aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per 
donar conformitat al Text refós. 

 

26. – (18PL16652) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’assignació d’usos a l’equipament 
esportiu E/E-12 Club Natació Montjuïc - Fundació Damm, promogut per Club Natació 
Montjuïc i Fundació Damm; 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 efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
 
27. – (19PL16688) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral per a la regulació de 
l’ampliació de l’escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia, situada al passeig de la Reina 
Elisenda de Montcada, 20-22, de Barcelona, promogut per la Fundació privada 
Collserola; 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 efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

28. – (19PL16700) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del passatge del Camí de Mas Sauró 3; 
promogut per Miryam Pardo Margarit; 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 efectes de motivació s’incorpora a 
aquest acord. 
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Districte de Nou Barris 
 
29. – (19PL16691) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació del Casal de Joves 
Prosperitat, al barri de la Prosperitat, 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 efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sant Andreu 
 
30. – (19PL16665) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges 
dotacionals i els equipaments a la carretera de Ribes, 53-65, de la Trinitat Vella, 
districte de Sant Andreu; d’iniciativa municipal i RESOLDRE l’escrit d’al·legacions 
presentat 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; 
informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sant Martí 
 

31. – (18PL16639) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana i Pla especial integral de l’HNC del 
Subsector Frigo, inclòs al PERI 22@ del Sector Parc Central, illa delimitada per Bolívia, 
Bilbao, Perú i la zona verda definida al Pla de preservació del recinte de Can Ricart; 
promogut per Perú 84-102 Barcelona 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 efectes 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 


