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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE SETEMBRE DE 2020 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 

A) Aprovació de les actes de les sessions extraordinària i ordinària de 24 de juliol i de 
la sessió extraordinària de 27 d'agost de 2020 

 

B) Part informativa 
 

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

 

1. – La gestió municipal durant l'estat d'alarma. 
 

C) Part decisòria/executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 
2. – (20200239) APROVAR l’expedient 20200239 de reconeixement de crèdit per un import 

de 162.300,00 euros, atesa la necessitat de regularitzar l'atorgament de la subvenció a 
favor de l'Associació Observatori Drets Humans (DESC) amb CIF G61829198, despeses 
atorgades l'any 2019 i no reconegudes en l’exercici que els corresponia. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER L'OBLIGACIÓ de la despesa per un import de 162.300,00 
euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor 
de l'Associació Observatori Drets Humans (DESC) amb CIF G61829198. 

 
 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 

3. – ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic 
de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords següents: 1.- DESIGNAR 
el Sr. Jordi Angusto i Zambrano membre del Consell d'Administració de la societat 
esmentada, en substitució de la Ima. Sra. Maria Buhigas i San José. 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 president i el secretari del Consell 
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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. 

 

4. – (S1/D/2020-778) RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia, de 28 de juliol de 2020, que té per 
objecte establir mesures complementàries a les previstes de forma genèrica pel Decret 
d’Alcaldia de 14 d’abril de 2020 sobre les afectacions en matèria patrimonial  
municipal. En concret, les mesures i els criteris establerts en el present decret en ocasió 
de l'impacte econòmic i social de la crisi sanitària ocasionada amb la covid-19 afecten 
exclusivament els quioscos de premsa ubicats a les vies i els espais públics. 

 

5. – (03 OOFF2020 Recàrrec IEET) APROVAR provisionalment l’ordenança fiscal 2.2 
reguladora del recàrrec a l’impost sobre les estades en establiments turístics per al 
2021 i exercicis successius, d’acord amb el text que figura a l’expedient; SOTMETRE 
l’ordenança fiscal esmentada a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins 
els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
estimin oportunes, i TENIR-LA PER APROVADA DEFINITIVAMENT en el supòsit  que no 
es presentin reclamacions. 

 

6. – (carta alimentària) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Carta 
alimentària de la regió metropolitana de Barcelona. FACULTAR el primer tinent 
d’alcaldia perquè pugui efectuar totes les actuacions encaminades a l’efectivitat 
d’aquest acord. 

 

7. – (F-2004) AUTORITZAR l’Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 
(IMHAB) a concertar préstecs hipotecaris a llarg termini amb el Banc Santander per un 
import màxim global de 19.100.000,00 euros per finançar tres edificis de la promoció 
d’habitatges Bon Pastor Fase IV, en les condicions que s'adjunten a l'annex. 

 

8. – (DP-2020-27846) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de l’Institut Municipal 
de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), respecte a la finca de propietat 
municipal situada al carrer del Marroc, núm. 180-182, grafiada al plànol annex, per un 
termini de setanta cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d'una 
promoció d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer social i assequible, en el 
termini màxim de cinc anys, i d’acord amb allò que disposa l’article 165 i següents del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta 
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament 
el present acord; FORMALITZAR el dret d’acord amb les condicions del document 
annex, que s'aprova, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida 
amb les clàusules de reversió automàtica en els termes dels articles 167.2 i 170 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat, i FACULTAR l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 
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9. – (DP-2020-27847) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor de l’Institut Municipal 
de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), respecte a la finca de propietat 
municipal situada al carrer de Pallars, núm. 477-493, grafiada al plànol annex, per un 
termini de setanta cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió d'una 
promoció d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer social i assequible, en el 
termini màxim de cinc anys, i d’acord amb allò que disposa l’article 165 i següents del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta 
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovat definitivament 
el present acord; FORMALITZAR el dret d’acord amb les condicions del document 
annex, que s'aprova, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat garantida 
amb les clàusules de reversió automàtica en els termes dels articles 167.2 i 170 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme; INSCRIURE'L en el Registre de la Propietat, i FACULTAR l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

 
 

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

 

10. – DESIGNAR l’Im. Sr. Max Zañartu i Plaza representant de l’Ajuntament de Barcelona al 
Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en substitució de la Ima. 
Sra. Maria Buhigas i San José. 

 

11. – ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic 
de la Societat Privada Municipal Foment de Ciutat, SA, els acords següents: Primer.- 
Designar l’Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell membre del Consell d'Administració de la 
Societat Foment de Ciutat, SA, en substitució de la Ima. Sra. Maria Buhigas i San José. 
Segon.- Establir que el termini de designació del conseller que es nomena serà 
l’establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent 
en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar indistintament el president i el 
secretari 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 la correcció d’errors 
materials en cas necessari. 

 

12. – DESIGNAR l’Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell president de la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en substitució de la Ima. Sra. Maria Buhigas i 
San José. 

 

13. – (288/2020) MODIFICAR els annexos 1 i 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. 
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14. – (19/2020) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Xarxa d'Entitats Locals 
per desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP); FACULTAR la tercera tinenta d’Alcaldia perquè pugui efectuar totes 
les actuacions encaminades a l’efectivitat d’aquest acord. 

 
 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 

15. – 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. Jordi Angusto i Zambrano membre del Consell 
d'Administració de la societat esmentada, en substitució de la Ima. Sra. Maria Buhigas i 
San José. 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 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. 

 

16. – 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. Max Zañartu i Plaza, en substitució de la Ima. 
Sra. Maria Buhigas i San José. 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. 

 

Districte de les Corts 
 

17. – (20PL16772) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificació puntual de PGM en l'àmbit de l'Hospital de Sant 
Joan de Déu, Edifici Psiquiatria i antic Edifici Docent per encabir el nou Pediatric Center 
a l'equipament existent al carrer de Santa Rosa 39-57, d'iniciativa municipal, i 
TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona per a la 
seva aprovació definitiva. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
 

18. – (18PL16606) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial integral i de millora urbana per a l’ordenació de 
la parcel·la amb front als carrers de Bonaplata, 44-52, i Fontcoberta, 16-24, promogut 
per BIGDAL 5000, 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 



CP 8/20 5/6  

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 l’efecte de motivació, s'incorporen 
a aquest acord. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 
 

19. – (18PL16618) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d'ordenació i ampliació d'usos de la 
finca situada al carrer de Saldes 8-38, i carrer de Natzaret 119-129, de Barcelona; 
promogut per Inspectoria Maria Auxiliadora i per Fundació Via Activa; 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. 

 

Districte de Sant Andreu 
 

20. – (20PL16763) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la modificació puntual de 
l’element número 2939, Filatures Fabra i Coats, edifici L, del Pla especial del patrimoni 
arquitectònic historicoartístic de la ciutat de Barcelona, al Districte de Sant Andreu, 
d’iniciativa municipal. 

 

Districte de Sant Martí 
 

21. – (19PL16713) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana de determinació dels paràmetres 
edificatoris del front consolidat del carrer de Pere IV, 34-48, i carrer de Pujades, 39-49, 
promogut per la Comunitat de Béns Pujades - Pere IV, 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 
l’efecte de motivació, s'incorporen a aquest acord. 

 

22. – (19PL16748) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla de millora urbana de la parcel·la 
situada al carrer del Perú, 62-66 / Castella, 50-56, edifici "Tules y Encajes". Districte 
d'activitats 22@bcn, promogut per TRANS PROPCO PERU BARCELONA, SL, 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 
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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 


