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Secretaria General 

 
 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26 DE JUNY DE 2020 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l’acta de la sessió de 29 de maig de 2020 
 

C) Part decisòria/executiva 
 

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 també 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 
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 condicionats a l’existència de crèdit adequat i suficient per a la subscripció 
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 
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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 en relació amb el 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 en el 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 < kV.”; 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

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

 

5. – RATIFICAR el Decret d’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 
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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. 

 

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 manera 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 a motor a la ciutat de Barcelona; 
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 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 d’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, 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 
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municipal a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona; 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 l’efecte de motivació 
s’incorpora a aquest acord. 

 

c) Proposicions 
 

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 de Junts per Catalunya: 
 

1. El Plenari del Consell Municipal acorda que el Govern municipal ha de presentar, en el període 
de tres mesos naturals, un pla impulsat des de l’àmbit de Promoció Econòmica amb l’objectiu 
de facilitar i potenciar l’activitat empresarial, emprenedora i econòmica de la ciutat, amb 
l’objectiu d’assolir que Barcelona sigui un referent com a ciutat atractiva per a la creació 
d’activitat econòmica i generació d’ocupació de qualitat. El pla haurà de preveure, com a 
mínim, l’anàlisi de tots els processos de tràmits amb l’Ajuntament i propostes concretes 
(aplicables a curt, mitjà i llarg termini) per simplificar la burocràcia, agilitzar la tramitació i oferir 
suport i formació homogenis. El pla haurà d’incloure, entre d’altres, les mesures següents: 

 

1. Implantar la Finestreta Única Empresarial (FUE). 
2. Tramitar les llicències aprovades i que van quedar pendents per la declaració de l’estat 

d’alarma. 
3. Impulsar un pla de xoc per resoldre les llicències que estaven pendents abans del decret 

d’estat d’alarma i que s’han anat acumulant durant els mesos de suspensió de les 
tramitacions. 

4. Facilitar la concessió de llicències d’ocupació de via pública a fires de comerç al carrer, 
ampliant la superfície de desenvolupament de la seva activitat per garantir la distància de 
seguretat. 

5. Impulsar les modificacions normatives que siguin necessàries per facilitar l’activitat 
econòmica a la ciutat. 

6. Crear un grup de treball amb l’objectiu de validar la proposta d’una tarifa plana fiscal per 
al 2021 que presenti una proposta d’implementació en temps i forma per ser 
incorporada en l’expedient d’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2021. 

7. Dur a terme revisions d’ofici per garantir que els proveïdors municipals paguen a les 
empreses 
subcontractades dins el termini legal de 30 dies. 

8. Avançar en la divisió de contractes en lots, per tal d’afavorir que les pimes tinguin més 
possibilitats d’accedir a la contractació municipal. 

9. En relació amb la tramitació de llicències, s’elaborarà una anàlisi del conjunt dels 
procediments i tràmits, i el dimensionament dels equips municipals destinats a aquesta 
finalitat, així com el conjunt d’accions normatives encaminades a facilitar l’activitat 
econòmica a la ciutat. I es valorarà el següent: -Crear una oficina específica de tramitació 
de llicències d’obres de rehabilitació. -Possibilitar que es puguin sol·licitar i concedir totes 
les llicències d’obra (edificació, grua, gual, ocupació de via pública, etc.) amb expedient 
de tramitació i aprovació únics, així com la possibilitat d’atorgar les llicències en fases 
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successives de l’obra. -Establir col·laboració amb els col·legis professionals per delegar-
los el tràmit de la idoneïtat en els expedients de concessió de llicències. -Avaluar en 
quins casos es pot establir declaració responsable, inspecció ex post i el silenci 
administratiu positiu. 

10. Informatitzar el procés de comprovació de la normativa urbanística, introduint noves 
eines tecnològiques, per informar els ciutadans de l’estat en el qual es troben els seus 
expedients i de l’historial de les seves llicències i declaracions responsables. 

11. Estudiar la creació d’instruments de gestió i tramitació de projectes per abordar 
processos de renovació urbana. En la seva presentació, el pla ha d’incorporar l’avaluació 
de la situació actual i els principals esculls que cal resoldre (incloent-hi una descripció per 
districtes), el calendari d’aplicació de les mesures que proposi, així com indicadors 
objectius que permetin fer-ne el seguiment trimestralment. Aquesta avaluació trimestral 
es compartirà amb els agents econòmics i els grups municipals. 

 

Del Grup Municipal del Partit Popular: 
 

3. – (M1923/997) El Consell Plenari acorda el següent: Instar el Govern municipal a detallar 
les funcions del cos d’agents cívics i que aquestes es publicitin a la pàgina web de BSM. 
Així mateix, també s’insta a publicar anualment una memòria d’activitats d’aquest cos, 
en què es detallin els serveis prestats. 

 

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 d’Esquerra Republicana de Catalunya: 
 

1. – (M1923/991) El Plenari del Consell Municipal acorda el següent: 1) Instar el Govern 
municipal a treballar, conjuntament amb el Govern de Catalunya, com a autoritat 
responsable de la tutela financera de l’Administració local a Catalunya, per promoure i 
adoptar els canvis legislatius i acords que es detallen en els punts següents: 1.1.- La 
modificació urgent de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, perquè permeti que els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis 
pressupostaris en què s’hagin donat situacions que ho justifiquin i que la seva solvència 
financera ho permeti. 1.2.- Eliminació de l’aplicació de la regla de la despesa als 
ajuntaments, així com eliminar l’obligació de destinar els superàvits a reduir deute. 1.3.- 
Modificació de la Llei reguladora de les hisendes locals per tal que els ajuntaments 
puguin fer ús de la seva capacitat d’endeutament per finançar dèficits corrents en 
situacions puntuals de desequilibri, sempre que es trobin dintre dels límits 
d’endeutament vigents. 1.4- La participació de Barcelona i de la resta d’ajuntaments en 
els fons europeus de reconstrucció en la mateixa proporció que el seu pes sobre el 
conjunt de la despesa pública. 2) Instar, en el mateix sentit, els grups parlamentaris 
amb presència al Congrés dels Diputats i al Senat a presentar, tramitar i donar suport a 
les iniciatives legislatives més adequades per assolir els recursos que permetin 
l’aplicació efectiva de la previsió pressupostària vigent per a l’exercici actual. 3) 
Garantir, així que tinguin lloc les modificacions legislatives anteriors, la total execució 
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del pressupost aprovat el gener del 2020 i un pressupost igualment expansiu per a 
l’exercici 2021 i següents, per contribuir així a la recuperació econòmica i social de la 
nostra ciutat. 4) Informar d’aquest acord el Govern de l’Estat espanyol, la Generalitat 
de Catalunya, el Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes. 

 

F) Declaracions institucionals 
 

1. - PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament de Barcelona referma la seva declaració com a municipi 
defensor de la diversitat afectiva i de gènere i s’adhereix a la commemoració que les 
entitats i institucions del nostre país celebraran el 28 de juny, amb motiu del Dia per 
l’alliberament o l’orgull de lesbianes, gais, bisexuals, persones trans i intersexuals, i 
anima a fer que, malgrat les restriccions generades per la covid-19, enguany participem 
igual en els diferents actes virtuals i presencials organitzats per les entitats i els 
col·lectius LGTBI de Barcelona. SEGON.- El Ple municipal acorda posar en un lloc visible 
la bandera o penó amb els colors de l’arc de Sant Martí com a gest de reconeixement 
envers el col·lectiu de persones LGTBI+. TERCER.- El consistori treballarà per seguir 
posicionant Barcelona com una ciutat LGTBI friendly de referent internacional. QUART.- 
El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure 
en igualtat de drets i en la diversitat sexual i d’identitat sexual i de gènere, i es 
compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGTBI+. 
CINQUÈ.- El Ple reitera el suport i la col·laboració a la tasca que les entitats del col·lectiu 
LGTBI+ estan fent a la ciutat. SISÈ.- El consistori insta les administracions i tots els grups 
polítics amb representació parlamentària a seguir impulsant lleis que protegeixin i 
garanteixin els drets de les persones LGTBI+, contra les discriminacions de tot tipus i per 
avançar en la despatologització, i el reconeixement del dret a l’autodeterminació de la 
pròpia identitat de gènere. SETÈ.- El Ple condemna tota agressió envers les persones del 
col·lectiu LGTBI+ i reitera el compromís de l’Ajuntament per poder lluitar contra les 
agressions a persones del col·lectiu LGTBI+, augmentant la vigilància a l’espai públic i a 
la sortida dels locals d’oci nocturn i incidint en programes educatius, a l’educació formal 
i no formal. VUITÈ.- El consistori es compromet a lluitar contra l’LGTBI-fòbia; a atendre 
la defensa i protecció integral de les persones LGTBI+, especialment en la infància, 
joventut i persones grans; i a desplegar i aplicar la Llei 11/2014 per garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia al nostre municipi. NOVÈ.- El consistori es compromet a fer que 
tota la seva actuació —desplegament de polítiques, tràmits i comunicacions— 
garanteixi els drets de les persones i la diversitat familiar LGTBI+. DESÈ.- Donar trasllat 
d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, als grups 
polítics amb representació al Congrés dels Diputats, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, així com a les entitats 
LGTBI+ de Barcelona. 

 

2. - El Plenari del Consell Municipal acorda el següent: 1. Posicionar l’Ajuntament de 
Barcelona a favor de l’humanisme tecnològic com a enfocament per donar resposta als 
nous reptes tecnològics i promoure la digitalització com a eina per al progrés social, 
basada en principis ètics i fonamentada en els drets i les llibertats personals. Aquest 
posicionament implica dissenyar polítiques públiques amb el compromís d’utilitzar la 
tecnologia per millorar el benestar de la ciutadania, treballant per assolir l’equitat 



CP 6/20 7/7 

 

 

tecnològica tot posant l’accent en l’accés a la connectivitat i la capacitació digital. 
Aquest compromís es farà respectant les llibertats adquirides, generant nous drets 
digitals i en cooperació amb les institucions europees. 2. Comprometre’s a facilitar 
l’avenç científic i preservar el lideratge tecnològic de la ciutat garantint que les 
tecnologies emergents estaran al servei de la ciutadania. L’Ajuntament promourà la 
regulació i la inversió necessàries per abordar els riscos vinculats a determinats usos de 
la intel·ligència artificial, com ara mitigar els biaixos dels algorismes i de les dades que 
utilitzen, i garantirà la supervisió humana en la presa de decisions automatitzades quan 
afecti les persones. 3. Vetllar perquè les dades que alimentin i que generin els sistemes 
intel·ligents siguin obertes i públiques en la mesura del possible, a fi d’assegurar un 
benefici recíproc Administració-ciutadania. Per això, el consistori habilitarà mecanismes 
perquè la ciutadania pugui fer un millor ús de la transparència, rendició de comptes i 
control a l’Administració sobre el desplegament de sistemes autònoms i intel·ligents. 4. 
Assumir el compromís que qualsevol tecnologia que s’apliqui ha de sostenir-se en tres 
principis bàsics, que han d’actuar de manera simultània: - Ha de ser lícita, garantint el 
respecte a totes les lleis i reglaments aplicables. - Ha de ser ètica, assegurant el 
compliment dels principis i valors ètics per disseny. - Ha de ser robusta, tant des del 
punt de vista tècnic com també social. 5. Aprovar en els mesos vinents una estratègia 
d’algorismes i dades, que explicitarà tots els principis i valors que guiaran l’ús de les 
tecnologies en els serveis públics de l’Ajuntament de Barcelona, així com els drets de la 
ciutadania que caldrà garantir. 

 

3. - El Plenari del Consell Municipal acorda el següent: Primer.- L’Ajuntament de Barcelona 
es compromet a destinar els recursos necessaris per a la creació d’un fons per activar el 
comerç i l’emprenedoria en la ciutat, amb iniciatives de promoció i generació de 
sinergies de les pimes i comerços locals que ajudin a l’activació econòmica de 
Barcelona. Segon.- L’Ajuntament de Barcelona es compromet a invertir en projectes 
smart city i serveis telemàtics i donar suport a projectes de digitalització d’empreses, 
comerços i mercats municipals. Tercer.- L’Ajuntament de Barcelona es compromet a 
recollir en les ordenances fiscals per a l’any 2021 l’estudi per a la reducció de tributs, 
tant en noves llicències com en IBI, ICIO i IVTM per a les petites i mitjanes empreses de 
la ciutat, així com per als autònoms locals, amb la finalitat d’incentivar la creació de 
noves empreses i reactivar l’activitat de les ja existents. Quart.- L’Ajuntament de 
Barcelona es compromet a simplificar els tràmits administratius per a llicències 
d’activitat i permisos amb la finalitat d’incentivar l’alta de nous emprenedors. Cinquè.- 
L’Ajuntament de Barcelona es compromet a realitzar les compres per al proveïment 
dels edificis públics, sempre que sigui possible i la Llei de contractes del sector públic ho 
permeti, en comerços i empreses del municipi. 
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