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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE FEBRER DE 2020 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 

A)  Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 31 de gener de 2020 
 

B) Part informativa 
 

Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2019 
 

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. – RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 17 de febrer de 2020, que designa, provisionalment, 

l’Im. Sr. Joan Subirats Humet president de la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports, en substitució de la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, i l’Im. Sr. David Escudé 
Rodríguez vicepresident de l’esmentada comissió, en substitució de la Ima. Sra. 
Margarita Marí-Klose. 

 

2. – PRIMER.- DESIGNAR la Ima. Sra. Margarita Mari-Klose presidenta de la Comissió del 
Consell Municipal de Drets Socials, Cultura i Esports, en substitució de la Ima. Sra. Laura 
Pérez Castaño; SEGON.- DESIGNAR l’Im. Sr. Joan Subirats Humet vicepresident de 
l’esmentada comissió, en substitució de la Ima. Sra. Margarita Marí-Klose. 

 

– (20190287) APROVAR l’expedient 20190287 de reconeixement de crèdit atesa la 
necessitat de regularitzar despeses realitzades durant l’any 2017 i 2018 i no 
reconegudes en l’exercici que li corresponia, a favor dels tercers: - Fastenrath, 204 amb 
CIF H62983309, per import de 1.069,32 euros, en concepte de quotes i derrames per 
obres del col·lector d’aigües i baixants del 2018, - Casp, 126 amb CIF H58975053, per 
import de 8.296,98 euros, en concepte de quotes i derrames per obres de façana 
posterior del 2018, - Pujades, 29 amb CIF E08504177, per import de 7.445,34 euros, en 
concepte de quotes del 2018 i liquidació del 2017, - Cendra, 24, amb CIF H59571885, 
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per import de 4.664,88 euros, en concepte de quotes del 2017 i 2018, - Corunya, 5-7 
amb CIF H59776559, per import de 2.672,00 euros, en concepte de quotes del 2018. 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació de la despesa a càrrec al pressupost i 
partida indicats en aquest mateix document, a favor dels tercers: - Fastenrath, 204 amb 
CIF H62983309, per import de 1.069,32 euros, - Casp, 126 amb CIF H58975053, per 
import de 8.296,98 euros, - Pujades, 29 amb CIF E08504177, per import de 7.445,34 
euros, - Cendra, 24, amb CIF H59571885, per import de 4.664,88 euros, - Corunya, 5-7 
amb CIF H59776559, per import de 2.672,00 euros. 

 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 
3. – (02 OOFF2020) RESOLDRE les reclamacions presentades a la l’ordenança fiscal 3.18 

Taxes pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars 
per al 2020 i exercicis successius, aprovada provisionalment pel Plenari del Consell 
Municipal en data 20 de desembre de 2019, en el sentit dels informes que consten a 
l’expedient. APROVAR definitivament l’esmentada ordenança fiscal per a l’exercici 
2020 i successius. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de l’ordenança fiscal al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

4. – (2019-0016-separata 1) APROVAR, a l’empara de l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la 
rectificació dels errors materials del pressupost general de l‘Ajuntament de Barcelona 
per a l’any 2020, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 31 de gener de 
2020 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 4 de febrer de 2020, 
segons redactat de l’Annex que consta a l’expedient. 

 

5. – (EM 2020-02/01) APROVAR, en tant que accionista únic de Barcelona de Serveis 
Municipals, SA (BSM), l’alienació del 15% de la participació que aquesta té en la 
societat Serveis Funeraris de Barcelona, SA (SFB) consistent en 195 accions, números 1 
a 195, ambdós inclosos, representatives del 15% del capital social de SFB, pel 
procediment de subhasta pública i, en cas que aquesta quedés deserta, per mitjà de 
l’exercici de l’opció de venda atorgada per Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL a favor 
de BSM el 13 d’abril de 2011. AUTORITZAR a BSM a alienar les accions de SFB, que n’és 
titular, facultant-la àmpliament per tal que pugui convocar i seguir per tots els seus 
tràmits el procediment de licitació de les accions mitjançant subhasta pública, així com 
portar a terme totes les actuacions necessàries en relació amb la seva adjudicació; i en 
cas que la subhasta quedés deserta, pugui exercir l’opció de venda atorgada per 
Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL a favor de BSM el 13 d’abril de 2011. NOTIFICAR a 
Pompas Fúnebres Mediterráneas, SL, en la seva qualitat d’accionista privat de SFB, i 
titular d’un dret d’adquisició preferent en el cas de venda per BSM del 15% del capital 
social de SFB, segons resulta de la decisió presa el 24 d’octubre de 1997, de celebrar un 
concurs públic, mitjançant un procediment obert, per a la selecció dels adquirents 
d’accions representatives del 49% del capital social de SFB, el qual haurà de ser tingut 
en compte en el procediment de subhasta. 

 

– (20878) APROVAR l’acord transaccional entre l’Ajuntament de Barcelona i la societat 
OCA Inspección Técnica de Vehículos SA, assolit dins les actuacions del procediment 
ordinari núm. 104/2019-C del Jutjat de Primera Instància núm. 21 dels de Barcelona, 
pel qual es resol de mutu acord el dret de superfície atorgat sobre la finca de propietat 
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municipal situada a l’avinguda Meridiana, núm. 662-680, per destinar-la a la 
construcció i explotació d’una instal·lació d’inspecció tècnica de vehicles (ITV), 
adjudicat a la societat OCA Inspección Técnica de Vehículos Catalunya SAU. per acord 
de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos de 18 de febrer de 2010 i formalitzat el 12 de 
març de 2010 davant el Notari de Barcelona, el Sr. Antonio Bosch i Carrera, amb 
número de protocol 388, transmès a la societat OCA Inspección Técnica de Vehículos 
SA, d’acord amb les condicions del conveni annex, que s’aprova; TORNAR a la societat 
OCA Inspección Técnica de Vehículos, SA amb NIF A-50830967 la quantitat ingressada 
en el moment de la constitució del dret de superfície i els pagaments percebuts 
anualment per valor de 6.523.239,92 euros, més la quantitat d’1.044.361,88 euros en 
concepte d’IVA, que tindrà caràcter extrapressupostari. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
OBLIGAR la quantitat d’1.426.760,08 euros en concepte d’indemnització amb càrrec a 
la partida corresponent del pressupost municipal de l’any 2020, a favor de la societat 
OCA Inspección Técnica de Vehículos, SA. FACULTAR l’Im. Sr. Jaume Collboni i 
Cuadrado, primer tinent d’alcaldia la signatura del conveni, així com per a la realització 
de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord; 
DONAR trasllat del present acord i del conveni al Jutjat de Primera Instància núm. 21 de 
Barcelona per a la seva homologació. 

 

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

 
6. – (006/2020/SG) APROVAR, de conformitat amb l’article 89 de l’Estatut d’autonomia de 

Catalunya, la proposta de modificació de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la 
Carta Municipal de Barcelona, per a addicionar un apartat segon a l’article 7 en els 
termes següents: “2. L’Ajuntament de Barcelona té legitimació per intervenir davant 
dels òrgans jurisdiccionals per exercir l’acció popular, en la defensa dels drets i 
interessos tutelats per aquesta llei, en els supòsits de producció de danys que causin la 
mort, lesions o impacte amb transcendència social en la ciutadania de Barcelona. En 
aquest sentit, es pot intervenir en defensa de la protecció de la convivència pacífica, de 
la salut, el medi ambient, l’urbanisme, el patrimoni històric i cultural; en les agressions 
per violència de gènere, per delictes d’odi, per tràfic de persones i per delictes contra  
la llibertat sexual i en defensa de les persones en situació de vulnerabilitat i emergència 
social i en els delictes greus comesos contra el personal de l’Ajuntament  de Barcelona i 
de les seves entitats adscrites”. ELEVAR el present acord al Parlament de Catalunya per 
a la consideració dels grups parlamentaris com a proposta d’esmena al Projecte de llei 
de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 
l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. 

 

7. – (4070/2019 (ICUB)) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Científic de l’Ajuntament de 
Barcelona, a la Facultat de Nàutica de Barcelona, en el seu 250è aniversari, per 
l’actuació formativa i docent de qualitat reconeguda amb l’objectiu de formar 
professionals altament qualificats i per la seva contribució a fer de Barcelona una 
capital marítima. 
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8. – (65-2020) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre del 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de llocs de treball, tal com es detalla als 
annexos. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web 
municipal. 

 

9. – (2019/147) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició pública 
del Reglament de funcionament del Consell Municipal de Cooperació Internacional, 
aprovat inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció de 20 de novembre de 2019, d’acord amb l’informe 
que obra a l’expedient i es dona per reproduït a efectes de motivació. INCORPORAR les 
al·legacions estimades en el text que se sotmet a aprovació definitiva. APROVAR 
definitivament el Reglament de funcionament del Consell Municipal de Cooperació 
Internacional. PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. APROVAR el canvi de denominació del consell, de Consell 
Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament a Consell Municipal de 
Cooperació Internacional. 

 

10. – (156/2019 DSAJ) RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període d’exposició 
pública del Pla local de seguretat viària 2019-2022 de Barcelona, aprovat inicialment 
per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció de 20 de novembre de 2019, d’acord amb l’informe que figura a l’expedient i 
es dona per reproduït a efectes de motivació. INCORPORAR les al·legacions estimades 
en el text que se sotmet a aprovació definitiva. APROVAR definitivament el Pla local de 
seguretat viària 2019-2022 de Barcelona. PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
11. – NOMENAR la Ima. Sra. Francina Vila i Valls presidenta de la comissió d’estudi de 

l’aplicació de la Declaració d’Emergència Climàtica constituïda per acord del Plenari del 
Consell Municipal adoptat en sessió de 31 de gener de 2020; i NOMENAR vicepresident 
de l’esmentada Comissió l’Im. Sr. Eloi Badia Casas. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 
 

12. – (19PL16709) 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 Josep Tous; promogut per les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 
 

– (19PL16680) DONAR conformitat al text refós de la modificació puntual del Pla 
general metropolità en l’àmbit Llobregós - Can Mateu, d’iniciativa municipal, que recull 
i integra, en un únic text adaptat, el document aprovat provisionalment pel Plenari del 
Consell Municipal en sessió de 3 de maig de 2019, en el qual s’incorporen les 
prescripcions assenyalades a l’acord de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona (sessió de 28 de juny de 2019) d’aprovació definitiva de la modificació 
puntual del Pla general metropolità en l’àmbit Llobregós - Can Mateu, supeditant la 
publicació al DOGC i consegüent executivitat de l’acord al compliment de les 
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prescripcions imposades; tot això de conformitat amb l’informe de les Direccions de 
Serveis de Planejament i d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i, a efectes de 
motivació, s’incorpora a aquest acord; TRAMETRE aquest acord, juntament amb 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona. 

 

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 


