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Secretaria General  

  

  

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL  

  

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26 DE JUNY DE 2020  

  

ORDRE DEL DIA  

  

  

  

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de maig de 2020 

  

B) Part informativa  

  

Memòria del Consell de Ciutat 2019.  

  

a) Despatx d’ofici  

b) Mesures de govern  

c) Informes  

  

1. –   Estat de la ciutat 2019 

C) Part decisòria / executiva  

  

a) Ratificacions  

b) Propostes d’acord  

  

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS  

  

2. –  (20200205 GerHab) DONAR CONFORMITAT al Plec de condicions per a la selecció d’un soci 

privat per transformar Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (HMB) en una societat d’economia 

mixta (Plec de condicions), així com als seus annexos. FACULTAR Habitatge Metròpolis Barcelona, 

SA (HMB) per procedir a la licitació i adjudicació, pel procediment negociat amb publicitat, del 

contracte per a la selecció de soci privat d’acord amb el Plec de condicions, i donar compte al 

Plenari del Consell Municipal del resultat de la licitació. DONAR CONFORMITAT a la modificació 

dels estatuts d’Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (HMB), que figura com a annex a aquest acord, 

que haurà d’aprovar la Junta d’Accionistes d’HMB, i que té com a objecte les ampliacions de 

capital i les altres adaptacions necessàries per a la incorporació d’un soci privat, com a 

conseqüència del procés de selecció definit al Plec de condicions, i FACULTAR, així mateix, la Junta 

d’Accionistes d’HMB, per esmenar qualsevol defecte no substancial, especialment els que es 

puguin suscitar en la tramitació de la inscripció de la modificació en el Registre Mercantil. 

RATIFICAR LA CONFORMITAT a l’ampliació del capital d’Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (HMB), 

acordada pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 21 de desembre de 2018, que no ha estat 

encara formalitzada, i que haurà d’aprovar la Junta d’Accionistes d’HMB, per un import màxim de  
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23.940.000,00 euros, segons preveu el Plec de condicions, corresponent a la primera  

fase de l’operació. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a favor d’Habitatge Metròpolis 

Barcelona, SA (HMB), amb núm. de NIF A67187609, amb càrrec al pressupost i a 

l’aplicació pressupostària indicats en el document que consta a l’expedient dels imports 

següents: a) 5.970.000,00 euros per a l’exercici 2021 (corresponents a la primera fase); 

b) 12.709.089,95 euros per a l’exercici 2022 (corresponents a la segona fase); c) 

21.181.816, 58 euros per a l’exercici 2023 (corresponents a la tercera fase); d) 

21.181.816, 58 euros per a l’exercici 2024 corresponents a la quarta fase). Aquests 

imports estan condicionats a l’existència de crèdit adequat i suficient per a la subscripció 

i desemborsament de les accions de la classe A representatives de la part que li 

correspondrà a l’Ajuntament de Barcelona en les successives ampliacions de capital que 

ha de portar a terme Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (HMB) d’acord amb el Plec de 

condicions i el resultat de l’adjudicació de la licitació. FACULTAR la Comissió de Govern 

per aprovar els ajustaments dels imports esmentats corresponents a les successives 

ampliacions de capital i les anualitats en què s’han de fer efectives, corresponents a les 

diferents fases, d’acord amb l’operativa de la societat que preveu el Plec de condicions i 

el resultat de l’adjudicació de la licitació. FACULTAR el primer tinent d’alcaldia per 

adoptar les resolucions necessàries i subscriure els documents procedents per a una 

concreció més adequada i una millor execució del present acord. NOTIFICAR aquest 

acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a Habitatge Metròpolis Barcelona, SA (HMB). 

3. –  (20200200 IMSS) APROVAR l’expedient 20200200 de reconeixement de crèdit per enriquiment 

injust a favor de l'empresa Avoris Retail Divison, SL, (BCD Travel), amb NIF B07012107, de 

despeses per import de 674.387,66 euros, IVA inclòs, corresponent a serveis efectivament 

prestats durant l’exercici 2019 i no reconeguts en l’exercici corresponent amb relació al contracte 

19000193 derivat de l’acord marc (contracte 19001266 i número d'expedient 0380/19), que té 

per objecte la contractació dels serveis de gestió de l'allotjament temporal i manutenció de 

persones i famílies en hostals, pensions i pisos. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació 

de la despesa per un import de 674.387,66 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 0100 22615 

23142 del pressupost de l’IMSS de 2020, i a favor de l’empresa Avoris Retail Divison, SL, (BCD 

Travel), amb NIF B07012107. NOTIFICAR el present acord als interessats. 

  

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA  

  

4. –  (02 OOFF2020) RECTIFICAR, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’error material 

apreciat al text de l'annex 1. Quadre de tarifes, de la modificació per a l'exercici del 2020 

i successius de l’Ordenança fiscal 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, aigua, i hidrocarburs, aprovada definitivament pel Plenari del Consell 

Municipal per acord de 20 de desembre de 2019 i publicada al BOPB de 30 de desembre 

de 2019, en el sentit que on es regula el grup I.II Electricitat. Línies soterrades i diu: “Tipus 

A2, un metre de línia soterrada d'alta tensió. Tensió U ≥ 400 kV”, ha de dir: “Tipus A2, un 

metre de línia soterrada d'alta tensió 220 kV ≤ U < 400 kV”; PUBLICAR aquest acord al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 

PREVENCIÓ  

  

5. –  RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia, d'11 de juny de 2020, que designa l’Im. Sr. Joan Ramon Riera 

Alemany vicepresident de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, en substitució de l’Im. Sr. 

David Escudé Rodríguez, que restarà com a membre de la comissió esmentada.   

6. –  ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic de la 

societat privada municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, l’acord següent: 1.- DESIGNAR membre 

del Consell d’Administració de la societat privada municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, l’Im. Sr. 

Joan Ramon Riera Alemany, en substitució de la Sra. Margarita Marí-Klose. 2.- ESTABLIR que el 

termini de designació del conseller que es nomena serà l’establert als respectius estatuts, 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/ària del Consell d’Administració per comparèixer 

davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, 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. 

7. –  CESSAMENT I NOMENAMENT de càrrecs del Consell d'Administració d'Informació i Comunicació 

de Barcelona, SA, SPM. 

8. –  (222/2020) MODIFICAR l’annex 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. PUBLICAR 

aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

  

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT  

  

9. –  (18PL16565) APROVAR definitivament de forma parcial, de conformitat amb l'article 68 de la 

Carta municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la implantació d'instal·lacions de 

subministrament per a vehicles de motor a la ciutat de Barcelona, d'iniciativa municipal, amb les 

modificacions respecte del document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la 

Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i, a l’efecte de motivació, 

s'incorpora a aquest acord. MANTENIR la suspensió de l'atorgament de llicències per a la 

implantació o l'ampliació de les instal·lacions de subministrament elèctric per a vehicles (epígraf 

12.20/3) fins al seu exhauriment. 

Districte de Gràcia  

  

10. –  (14PL16179) RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 28 de novembre de 2018, pel qual es va 

resoldre sotmetre al tràmit d’exposició pública per un termini de quinze dies hàbils el document 

de la modificació del Pla general metropolità en l’àmbit afectat per la prolongació de la rambla 

de Prat a la Vila de Gràcia, a Barcelona. APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 

66.3 de la Carta municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità en l’àmbit 

afectat per la prolongació de la rambla de Prat a la Vila de Gràcia, a Barcelona, d’iniciativa 

municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 

Planejament, 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 conformitat amb els 

informes de la Direcció de Serveis de Planejament esmentada, de valoració de les al·legacions, 
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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 de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

Districte de Sant Andreu  

  

11. –  (19PL16722) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació de l’equipament situat al carrer de 

Berenguer de Palou, 68-80, al districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, a proposta del 

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; informe que 

consta a l’expedient i, a l’efecte 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  


