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Secretaria General 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE JULIOL DE 2020 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

A)  Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2020 
 

B) Part informativa 
 

a) Despatx d’ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 

 
1. – Informe de la Unitat Antiassetjament de Disciplina d’Habitatge. 

 

C) Part decisòria/executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
2. – (FD 2020-07/08) RENUNCIAR al càrrec de patró de l’Ajuntament de Barcelona a la 

Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, entitat absorbent de la Fundació 
Privada Vol, en la qual l’Ajuntament de Barcelona va aprovar-ne la incorporació com a 
patró per acord del Plenari del Consell Municipal de 25 de juliol de 2012. DEIXAR SENSE 
EFECTE el nomenament del Sr. Ricard Fernández Ontiveros com a representant de 
l’Ajuntament de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada Vol. NOTIFICAR 
aquest acord al Patronat de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, 
entitat absorbent de la Fundació Privada Vol amb efectes des d’1 de gener de 2020 i 
INSTAR-LO a realitzar tots els tràmits necessaris davant del Protectorat de la 
Generalitat de Catalunya per a la baixa de l’Ajuntament de Barcelona com a patró a la 
Fundació. NOTIFICAR al Protectorat de la Generalitat de Catalunya el present acord. 
FACULTAR el Gerent de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a executar el present acord. 

 

3. – (20180464) ANUL·LAR L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ de la despesa a favor d’Habitatge 
Metròpolis Barcelona, SA (HMB), amb núm. de NIF A67187609, amb càrrec al 
pressupost i a l’aplicació pressupostària 0701.93311.85090 per import de 
10.590.908,29 euros per a l’exercici 2021, de 17.651.513,82 euros per a l’exercici 2023 i 
de 17.651.513,82 euros per a l’exercici 2025 per a la subscripció i desemborsament de 
les accions de la classe A representatives de la part que li correspon a l’Ajuntament de 
Barcelona en l’ampliació de capital de la societat d’Habitatge Metròpolis Barcelona, SA 
(HMB). 
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COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 
4. – (FD 2020-07/09) RATIFICAR la modificació dels articles 2, 3, 5, 10.2, 12, 13.2, 13.5, 16.1, 

16.3 i 19.1 dels estatuts de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation, 
aprovada pel seu Patronat en la sessió del 5 d’abril de 2019, que s’incorpora en 
l’expedient administratiu. 

 

5. – (2018/239) APROVAR l’acord transaccional i l’esmena número 2 del contracte subscrit 
entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç del Regne d’Espanya, la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Fira Internacional de Barcelona i Turisme de 
Barcelona, que té per objecte l’extensió de la vigència contractual fins l’any 2024; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 5.000.000,00 d’euros a favor de la Fundació 
Mobile World Capital Barcelona amb NIF G65760431 amb càrrec al pressupost i partida 
indicats en aquest mateix document per a l’any 2023. 

 

6. – (DP-2020-27844) ADSCRIURE i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor de 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte de la finca de 
domini públic situada al carrer Víctor Colomer, 6-12 (parcel·la A del Sector de Millora 
Urbana de la MPGM Casernes de Sant Andreu), grafiada en el plànol annex, destinada a 
la construcció i gestió d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en règim de 
lloguer per a gent gran; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini 
de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada 
l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LO 
d’acord amb les condicions del document annex, que s’aproven, i FACULTAR l’Alcaldia 
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, aclarir i executar el 
present acord. 

 

7. – (DP-2020-27845) ADSCRIURE i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament a favor de 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte de la finca de 
domini públic situada al carrer Fernando Pessoa núm. 53-55 (parcel·la J del Sector de 
Millora Urbana de la MPGM Casernes de Sant Andreu), grafiada en el plànol annex, 
destinada a la construcció i la gestió d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en 
règim de lloguer, i una escola bressol en planta baixa que serà retornada a la 
Corporació municipal; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 
trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada 
l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LO 
d’acord amb les condicions del document annex, que s’aproven; i FACULTAR l’Alcaldia 
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, aclarir i executar el 
present acord. 

 

8. – (3-053/2020) PRIMER.- RESOLDRE les reclamacions presentades i APROVAR 
definitivament la modificació de crèdits pressupostaris del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2020, consistent en transferències de crèdit per 
import de 90.000.000,00 d’euros, per fer front a despeses derivades de la covid-19 
mitjançant la dotació d’un fons de contingència per a despeses socials de 
35.000.000,00 d’euros, d’un segon fons de contingència per a despeses de reactivació 
econòmica per import de 30.000.000,00 d’euros, d’un tercer fons de contingència per a 
despeses en espai públic i mobilitat de 15.000.000,00 d’euros i un quart fons de 
contingència 
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per a despeses de suport a la cultura per import de 10.000.000,00 d’euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 20060990. SEGON.- APROVAR 
que la distribució dels fons esmentats s’efectuarà d’acord amb el que preveu la base 
quaranta-tresena d’execució del Pressupost 2020. 

 
 

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

 

9. – DESIGNAR la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, presidenta de la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports, en substitució de l’Im. Sr. Joan Subirats Humet, que restarà com a 
membre de l’esmentada Comissió. 

 

10. – (16/2020) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2020 als ciutadans, ciutadanes i 
entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte, 
d’acord amb la relació que consta a l’expedient, com a mereixedors i mereixedores 
d’aquest guardó, perquè amb la pràctica de la seva labor professional o social han 
contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. 

 

11. – (52/2020 SD) ATORGAR la medalla d’honor al mèrit als membres de la Guàrdia Urbana 
que figuren en les relacions que consten a l’expedient, en la categoria de bronze per 
haver prestat serveis sense interrupció durant 25 anys, sense cap nota desfavorable en 
els seus expedients personals, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, el 
dictamen de la comissió de valoració i amb el que preveu l’article 4.2.3 apartat b) del 
Reglament d’Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 
17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018. 

 

12. – (53/2020 SD) ATORGAR les plaques de reconeixement i les medalles d’honor al mèrit, 
en la categoria de bronze, als membres i òrgans de la Guàrdia Urbana de Barcelona que 
figuren a les relacions que consten a l’expedient, per haver destacat en el compliment 
de les seves obligacions professionals o haver realitzat estudis professionals, 
publicacions científiques o serveis d’interès públic, que comporten un prestigi per al 
cos respectiu o contribueixen a millorar la seguretat de la ciutat, d’acord amb el 
dictamen de la comissió de valoració i amb el que preveu l’article 4.2.3 apartat a) i 
4.2.4 del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de setembre 
de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018. 

 

13. – (54/2020 SD) ATORGAR les plaques de reconeixement i les medalles al Mèrit en la 
categoria d’argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la Guàrdia 
Urbana que figuren en la relació que consta a l’expedient, d’acord amb el dictamen de 
la comissió de valoració i segons el que estableix la disposició addicional del Reglament 
d’Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat el 
25 de maig de 2018, en reconeixement a les seves actuacions i col·laboració envers la 
Guàrdia Urbana de Barcelona. 
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14. – (259/2020) 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, que consten a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la 
Gaseta Municipal i al web municipal. 

 

15. – (64/2020 SD) ACCEPTAR la delegació en l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici de la 
potestat sancionadora que té atribuïda l’Agència de Salut Pública de Barcelona en 
virtut de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual s’aprova la Carta municipal de 
Barcelona, per la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i per la Llei 5/2019, del 
31 de juliol, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, per incompliments relacionats amb l’estat 
d’alarma i emergència sanitària pel brot epidèmic de la covid-19. Aquesta delegació 
abraça la incoació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors, la resolució dels 
recursos que s’interposin en via administrativa, així com la defensa jurídica en via 
contenciosa administrativa, i la gestió i el cobrament de les sancions imposades. 

 

16. – (20XF) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 20XF0177, 20XF0179, 
20XF0180, 20XF0181, 20XF0182, 20XF0184 i 20XF0233 pels imports, conceptes i a favor 
de les empreses que consten a l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la 
necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici 
corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses 
pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2020, i a 
les aplicacions pressupostàries indicades en l’annex. 

 
 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
17. – ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic 

de la Societat Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), els acords 
següents: 1.- DESIGNAR el Sr. Xavier Matilla Ayala membre del Consell d’Administració 
de la societat esmentada, en substitució de la Sra. Sara Berbel Sánchez. 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 la presidenta i el secretari del Consell 
d’Administració per comparèixer davant de 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. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
18. – (19PL16690) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral per la concreció d’ús i 
determinació de les condicions de l’edificació de la parcel·la dels carrer Comtes de Bell-
lloc 76-78 de Barcelona; promogut per Funeraria San Ricardo, SL; amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la 
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Direcció de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que 
consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

19. – (19PL16740) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana d’ordenació de l’estació del Funicular 
de Montjuïc; promogut per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

 

20. – (19PL16695) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a l’ampliació 
de l’equipament docent Escola Joan Pelegrí, situat al carrer d’Ermengarda, 13-25, i 
carrer Muntadas, 37, de Barcelona; promogut per la Fundació Cultural Hostafrancs; 
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 
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Gràcia 
 

21. – (19PL16738) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament 
situat al carrer de les Camèlies 13-17, al Districte de Gràcia; 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 i RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d’informació 
pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que consten a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorporen a aquest acord. 

 

Districte de Sant Martí 
 
22. – (19PL16719) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la Modificació del Pla de millora urbana de la parcel·la del 
carrer del Perú, 106-108, de la Modificació del Pla de millora urbana de la UA1 del PERI 
del Parc Central, promogut per Promociones IBD Montigalà, SL. 

 

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 


