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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE DESEMBRE DE 2019 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de novembre 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. –  (1253/19)   APROVAR l’expedient 1253/19 de reconeixement de crèdit per un import 
de 23.547,76 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades en 
concepte de gestió del segon semestre de 2018 del Centre per a la Igualtat i Recursos 
per a Dones (CIRD), en exercicis anteriors i no reconegudes durant l’exercici 
corresponent, a favor de Suara-Fundació Surt Ute Cird II, amb NIF U66425927. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 
23.547,76 euros, amb càrrec a pròrroga del pressupost general de l’exercici 2018 per a 
l’exercici 2019 i posició pressupostària 0101-22719-23173, a favor de Suara-Fundació 
Surt Ute Cird II.  

 
Districte de les Corts 
 

2. –  (180400017 Orona)   APROVAR l’expedient 19-ALT 00003 de reconeixement de crèdit 
per un import de 1.883,89 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses de 
manteniment dels ascensors de la Biblioteca de les Corts Montserrat Abelló i del 
Centre de l’equipament de Cristalleries Planell de l’any 2018, a favor de l’empresa 
Orona, SCL, amb NIF F20025318; despeses generades durant l’any 2018 i no 
reconegudes en l’exercici corresponent.  AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
l'obligació de la despesa per un import de 1.883,89 euros, amb càrrec al pressupost i 
posició pressupostària indicats en aquest mateix document a favor de l’empresa 
Orona, SCL, amb NIF F20025318.  
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3. –  (180400125 Galo)   APROVAR l’expedient 19-ALT 00004 de reconeixement de crèdit 
per un import de 1.044,23 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses de 
reparació d’anomalies produides a  l’ascensors del Centre Cívic Joan Oliver-Pere Quart 
en l’any 2018,  a favor de l’empresa Ascensores Galo, SL, amb NIF B08261265; 
despeses generedes durant l’any 2018 i no reconegudes en l’exercici corresponent. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 
1.044,23 euros, amb càrrec al pressupost i posicició pressupostària indicats en aquest 
mateix document a favor de l’empresa Ascensores Galo, SLU, amb NIF B08261265.  
 
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

4. –  (EXP: 01 OOFF2020) RESOLDRE les reclamacions presentades a la modificació de les 
Ordenances Fiscals per a l’any 2020 i successius, aprovades provisionalment pel Plenari 
del Consell Municipal en data 25 d’octubre de 2019, en el sentit dels informes que obra 
en l’expedient. APROVAR definitivament la modificació per a l'exercici de 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. PUBLICAR aquest acord i el text 
íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

 
5. –  RESTAR assabentat de la memòria del Consell Tributari corresponent a l'any 2018.  
 
6. –  (02 OOFF2020) APROVAR provisionalment l’ordenança fiscal 3.18 Taxes pel servei de 

recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars per a 2020 i 
exercicis successius, segons proposta d’ordenança fiscal que consta a l’expedient; 
SOTMETRE l’esmentada ordenança fiscal 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 
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reclamacions que estimin oportunes; i TENIR per aprovada definitivament la 
modificació de l’ordenança fiscal en el supòsit que no es presentin reclamacions.  

 
7. –  (EM 2019-12/22) APROVAR, en l’exercici de les competències reservades com a soci 

únic de la societat Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), la distribució del 
dividend a compte del resultat de l’exercici de 2019 per import de sis milions d’euros 
(6.000.000,00 euros), de conformitat amb allò establert a l’article 277 de la Llei de 
Societats de Capital.  

 
8. –  (DP-2019-27718) CONSTITUIR la nova Comissió de Delimitació Territorial de 

l’Ajuntament de Barcelona, que estarà integrada pels següents membres: l’Excma. Sra. 
Ada Colau Ballano (Alcaldessa), l’Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado (Primer Tinent 
d’Alcalde i Regidor de l’Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda), l’Il·lma. Sra. 
Janet Sanz Cid (Segona Tinent d’Alcalde i Regidora de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat), Sr. Jordi Cases Pallarès (Secretari General de la 
Corporació), i el Sr. Ferran Seijas Pérez (Cap del Departament del Pla de la Ciutat); 
NOTIFICAR el present acord als Ajuntaments afectats i al Departament de Presidència 
(Direcció General d’Administració Local); i, FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord, així 
com per efectuar, mitjançant decret, les delegacions que consideri adients.  

 
9. –  (CO 2019-12/23) APROVAR el “Conveni de col·laboració entre la Generalitat de 

Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona per al finançament de l’ampliació i renovació dels 
espais firals de la Fira Internacional de Barcelona”. AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de 
Fira 2000, SA, la despesa total de 2.630.019,76 euros, dels quals 1.315.009,88 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0701 75321 93311 del pressupost de l’any 
2020, i 1.315.009,88 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0701 75321 93311 
del pressupost de l’any 2021, d’acord amb l’establert en el pacte primer I b) del 
conveni i subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos. NOTIFICAR aquest acord a la Fira 2000, SA, la Fira Internacional de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. FACULTAR a l’Alcaldia per a que pugui 
efectuar totes les actuacions encaminades a la plena efectivitat d’aquest acord.  

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

10. –  DESIGNAR l’Im. Sr. Jordi Martí Grau i la Ima. Sra. Elsa Artadi Vila com a representants 
de l'Ajuntament de Barcelona al Ple del Consorci de la Zona Franca, aquesta última en 
substitució del Sr. Joaquim Forn i Chiariello.  

 

11. –  (963/2019) MODIFICAR l’annex 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 i com es detalla als 
annexos. PUBLICAR aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal, al web 
municipal i al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.  
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12. –  (974/19) APROVAR el III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2020-2023 

del personal municipal de l’Ajuntament de Barcelona i dels Organismes Autònoms i ens 
adherits a l’acord regulador de les condicions de treball comuns dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona.  

 
Districte de Sant Andreu 
 

13. –  (002-2019) APROVAR l´expedient de reconeixement de crèdit per un import de 
1.813,33 euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l´empresa 
PRONTOSERVIS, SL, amb NIF B43516988; despeses realitzades l´any 2018 i no 
reconegudes en l´exercici que li corresponien, procedents d´un contracte de serveis de 
lloguer de cabines sanitàries per a actes a la via pública. AUTORITZAR, DISPOSAR I 
RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 1.813,33 euros, amb càrrec al 
pressupost i partida 0609 20500 6210300000, procedents de les factures amb núm. de 
registre 2018-557505, 2018-625783 i 2018-557499.  
 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 

14. –  (19SDO123NT) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d'informació 
pública de l'aprovació inicial de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de 
determinats vehicles a la ciutat de Barcelona. APROVAR-LA definitivament d'acord amb 
el text articulat que consta a l'expedient. PUBLICAR el present acord així com el text 
íntegre de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a 
la ciutat de Barcelona, en el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en 
el web de l'Ajuntament. NOTIFICAR aquest acord als interessats amb trasllat del text de 
la modificació i de l'informe resposta d'al·legacions.  

 
Districte de les Corts 
 

15. –  (19PL16682) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial de la residència col·lectiva docent d'allotjament 
temporal situada a l'Avinguda d'Esplugues 102-106 de Barcelona, promogut per VITA 
PEDRALBES SLU, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a 
que 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.  
 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 

16. –  (18PL16604) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’una activitat 
turística a la finca del carrer Major de Sarrià 95, de Barcelona; promogut per Patricia 
Pujadas Masferrer.  
 

17. –  (18PL16554) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a l’ordenació de 
l’àrea qualificada de zona 20a/10 i de vial de la parcel·la situada al carrer Alcoi 11; 
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promogut per Germans de les Escoles Cristianes – La Salle. REQUERIR el promotor per 
tal que, en el termini màxim d’un any a comptar des del dia següent a la notificació del 
present acord, constitueixi la garantia del 12% del valor de les obres d’urbanització 
inherents al planejament, als efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 
3/2012 de 22 de febrer de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat 
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ per a la publicació 
d’aquest acord.  
 
Districte de Sant Andreu 
 

18. –  (18PL16650) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la modificació dels usos 
admesos en planta baixa de la parcel·la resultant 4b del Pla Especial de Reforma 
Interior de les zones de remodelació a l’entorn dels carrers Lanzarote i de la 
Residència; promogut per BALEC Projectes Immobiliaris SL, FURNOT SL i Salvador 
Papiol Abante.  
 
Districte de Sant Martí 
 

19. –  (19PL16715) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació del PMU de l'Illa delimitada pels carrers Àlaba, 
Dr. Trueta, Àvila i Av. Icària en l'àmbit del PAU 3; promogut per la Junta Compensació 
PAU3 del PMU illa carrers Àlaba, Dr. Trueta, Àvila i Av Icària; amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment, a que 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 
 
D.1.) Proposició d’impuls d’iniciativa ciutadana 
 

Única. –  (516/19) INSTAR el Govern Municipal a iniciar els tràmits pertinents per aprovar el 
projecte de construcció del Pont del carrer Santander, així com la reforma del tram del 
carrer Santander entre el Pont i la Rambla Prim. 
 
D.2.) Impuls i control dels Grups municipals 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
E) Mocions 
 
F) Declaracions Institucionals 


