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Secretaria General 

 
 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE FEBRER DE 2020 
 

ACORDS 

 
 

Aprovació de l’acta de la sessió de 31 de gener de 2020 
 

C) Part decisòria/executiva 
 

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 Marí-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. 

 

3. – (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, 
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. 
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COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 

4. – (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. 

 

5. – (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. 

 

6. – (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. 

 

7. – (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 
municipal situada en 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 senyor 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 
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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 

 

8. – (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 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. 

 

9. – (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. 

 

10. – (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. 

 

11. – (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. 
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12. – (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 
 

13. – 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 
 

14. – (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 
 

15. – (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 
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. 
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D) Part d’impuls i control 
 

a) Proposicions/declaracions de grup 
 

Es fa constar que les proposicions/declaracions de grup que es transcriuen a continuació 
tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció de govern i no produeixen efectes 
jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 

Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana: 
 

1. – (M1923/628) El Plenari del Consell Municipal acorda: PRIMER. Posar en marxa una 
oficina o servei exclusiu per l’àmbit del 22@ que tingui per objecte recuperar el 
lideratge i impuls de l’Administració en aquest territori. SEGON. Una oficina o servei 
que ha de treballar per mantenir el pols a les àrees del 22@ que han quedat excloses de 
la suspensió de planejament i de llicències —gestionant i promovent sòl, habitatge i 
equipaments ja previstos—, alhora que ha de dur a terme els treballs de revisió que es 
volen emprendre en aquelles àrees en què s’ha aplicat la suspensió. TERCER. Que el 
Govern municipal doti aquesta oficina o servei dels recursos materials i humans propis i 
necessaris per desplegar aquest impuls en els camps urbanístics, de promoció 
econòmica i de promoció social. QUART. En el camp urbanístic, les tasques de l’oficina o 
servei han de cobrir totes les dimensions des del planejament, la gestió urbanística, la 
urbanització i l’edificació, i facilitar una finestreta única de relació amb els privats i amb 
els veïns i veïnes. CINQUÈ. En el camp de la promoció econòmica i la promoció social 
desplegant programes i accions integrals i inclusives en el conjunt del territori 22@. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular: 
 

3. – (M1923/640) El Plenari del Consell Municipal insta el Govern municipal a no prorrogar, 
si no hi ha una aprovació inicial, la suspensió de la tramitació de plans urbanístics 
derivats en l’àmbit de la modificació del PGM 22@, un cop s’hagin exhaurit els 4 mesos 
acordats 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

Es fa constar que la proposició amb contingut de declaració institucional que es 
transcriu a continuació té naturalesa d’acte polític en el sentit que no produeix efectes 
jurídics vinculants i fa referència a assumptes i matèries de no són competència 
estrictament local i a qüestions de transcendència social i ciutadana. 

 

Del Grup Municipal de Junts per Catalunya: 
 

1. – (M1923/637) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Pronunciar-se a favor d’un 
model aeroportuari que garanteixi més connectivitat i una millora de la competitivitat 
econòmica de Barcelona, tenint en compte que actualment més de 
125.000 llocs de treball i més de 7.600 milions d’euros del PIB català tenen vinculació 
amb l’aeroport de Barcelona. - Donar suport a una connexió ferroviària eficient dels 
aeroports de Barcelona, Girona i Reus. - Encarregar als serveis tècnics de l’Ajuntament 
que elaborin un informe en què s’analitzin els avantatges i inconvenients de les 
diferents opcions que permetin que l’aeroport de Barcelona s’especialitzi en rutes de 
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llarga distància. - Exigir a Aena que qualsevol projecte d’ampliació de la capacitat 
aeroportuària es faci amb una anàlisi prèvia del seu impacte sobre el medi natural i la 
biodiversitat de l’entorn del delta del Llobregat i un informe favorable previ de la Unió 
Europea. - Defensar un nou model de governança del sistema aeroportuari que respecti 
l’autonomia de gestió de cada infraestructura i amb la participació de l’entorn 
socioeconòmic del país. 

 

F) Declaracions institucionals 
 

1. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona assumeix els 
compromisos següents: 1. Que exigeixin a Azora que deixi de vulnerar el dret a 
l’habitatge del veïnat de manera sistemàtica. 2. Que exigeixin a Azora que s’assegui a 
negociar de manera col·lectiva amb tots els veïns i veïnes i el Sindicat de Llogaters, com 
ja han fet Goldman Sachs, Blackstone, Optimum i altres grans fons d’inversió. 3. Que 
exigeixin, amb urgència i determinació, instant la Generalitat de Catalunya i el Govern 
de l’Estat a aprovar una nova legislació dels lloguers, que inclogui la regulació dels 
preus, la prohibició de les expulsions sense causa justificada i el dret de negociació dels 
llogaters a través dels seus representants. És des dels municipis des d’on se senten 
diàriament els efectes de les pujades abusives de preus i les expulsions injustificades. 
En moltes ocasions, són els consistoris els qui han de gestionar de primera mà el drama 
humà de l’emergència habitacional provocada pels fons voltors. Les alcaldesses i els 
alcaldes, regidors i regidores de les ciutats, són els qui més entenen la necessitat d’una 
regulació de preus imminent. 

 

2. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: PRIMER.- 
Expressar el suport de l’Ajuntament de Barcelona als treballadors i treballadores de 
Nissan, davant de la situació que s’està vivint a la planta de Zona Franca i que 
consideren que posa en risc el futur dels seus llocs de treball. SEGON.- Instar Nissan a 
reafirmar el seu compromís amb la fàbrica a Barcelona prenent mesures que puguin 
capgirar la situació, com l’adjudicació de la producció d’un nou model. TERCER.- 
Refermar l’aposta pel foment de polítiques adreçades al manteniment de la indústria a 
la nostra ciutat, especialment d’aquelles activitats industrials que generen llocs de 
treball de qualitat. QUART.- Donar trasllat del present acord al Govern de l’Estat i al 
Govern de la Generalitat, instant-los a establir totes les accions necessàries per iniciar 
un procés de negociació que permeti revertir la situació actual. CINQUÈ.- Traslladar els 
presents acords al Comitè d’Empresa de Nissan. 

 

3. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: PRIMER.- 
L’Ajuntament de Barcelona manifesta el seu compromís per continuar treballant pels 
drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi, 
i rebutjar qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i 
protocols que tenim a l’abast. SEGON.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades 
per les feministes de diferents països del món i a les reivindicacions del Manifest Vaga 
Feminista 8M. TERCER.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les 
actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del Govern municipal. QUART.- 
Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de 
l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit 
laboral i els espais d’oci. Crear plans d’igualtat i protocols de prevenció i abordatge de 
l’assetjament en compliment de la Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
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dones i homes i el Reial decret espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir 
la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral. CINQUÈ.- Continuar 
treballant amb les empreses del municipi per a l’elaboració de plans d’igualtat que facin 
possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció de dones 
als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que 
permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. SISÈ.- Impulsar accions per reduir 
la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que redueixin els casos de 
pobresa energètica que, en gran mesura, afecten dones grans que viuen soles. SETÈ.- 
Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes de Barcelona, als 
grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats 
municipalistes. 

 

4. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Reiterar la 
implicació de l’Ajuntament de Barcelona en la lluita per la igualtat efectiva entre homes 
i dones en l’entorn laboral. Segon. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de 
Barcelona en l’assoliment dels objectius en matèria d’igualtat fixats per la Unió Europea 
i per l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Tercer. 
Expressar la necessitat de teixir grans aliances entre les institucions públiques, el sector 
privat i els agents socials per tal d’aconseguir una igualtat salarial plena entre homes i 
dones. Quart. Comunicar la present Declaració a la Gerència Municipal, la Síndica de 
Greuges de Barcelona i al Consell Econòmic i Social de Barcelona per tal que en puguin 
dur a terme el seguiment. 

 

5. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Felicitar la 
Comunitat Autònoma d’Andalusia i a les persones d’origen andalús que resideixen a 
Barcelona, avui, 28 de febrer de 2020, Dia d’Andalusía. – L’Ajuntament de Barcelona 
declara que la comunitat andalusa a Barcelona ha estat i és, avui en dia, un exemple de 
convivència i integració, i que representa una part fonamental de la memòria històrica 
de la ciutat de les últimes dècades. – L’Ajuntament de Barcelona declara que aquestes 
persones vingudes d’Andalusia han estat protagonistes indispensables de la 
transformació social de Barcelona, transformació que s’ha construït també amb el seu 
esforç i treball. – L’Ajuntament de Barcelona mostra el seu orgull per la pertinença a 
Barcelona d’aquesta comunitat que ha col·laborat de manera essencial en la formació 
de la societat barcelonesa actual, que no s’entendria plenament sense la seva 
participació en el creixement de la seva cultura, prosperitat i benestar, i ha contribuït a 
forjar-ne la personalitat. – L’Ajuntament de Barcelona declara que aquest col·lectiu ha 
col·laborat de forma decisiva a aconseguir els drets socials i les oportunitats que avui 
podem gaudir tots en aquesta ciutat. – L’Ajuntament de Barcelona comunicarà el 
contingut d’aquesta Declaració Institucional al Parlament d’Andalusia i a totes les cases 
regionals amb seu a la ciutat. 
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6. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Mostrar el més 
sincer reconeixement, suport i afecte als infants que pateixen càncer, les seves famílies 
i els professionals que els atenen, que mantenen sempre una actitud positiva i donen 
una lliçó d’esperança a tota la societat. 2. Manifesta el compromís a continuar 
impulsant mesures, iniciatives i campanyes encaminades a un coneixement més ampli 
d’aquesta malaltia per part de la societat. 

 
 

EL SECRETARI GENERAL 
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