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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE DESEMBRE DE 2020 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 

A)  Aprovació de l’acta de la sessió de 27 de novembre de 2020 
 

B) Part informativa 
 

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

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 
1. – (2SD/20) ESTIMAR les al·legacions de Foment del Treball Nacional i DESESTIMAR la 

resta d'al·legacions formulades en el període d'exposició pública del Reglament del 
Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona, aprovat inicialment per la 
Comissió de Drets Socials i Cultura i Esports de 14 de setembre de 2020, de conformitat 
amb les consideracions recollides a l’informe de la comissionada d’Educació, de 24 de 
novembre de 2020. APROVAR definitivament el Reglament del Consell de la Formació 
Professional de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el text que consta a l'expedient. 
PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal. 

 

2. – (FD 2020-12/20) ACCEPTAR el càrrec de patró de la Fundació Parc Científic de 
Barcelona, pel termini de 4 anys, d’acord amb l’article 21 dels estatuts de l’entitat. 
FACULTAR l’Alcaldia perquè nomeni el/la representant de l’Ajuntament de Barcelona 
en el Patronat de la fundació esmentada. 

 
3. – (20149208 - 20XF0895) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 20149208 

i 20XF0895 pels imports, conceptes i a favor de la empresa I la persona física que 
consten a l’annex, i per les factures i concepte 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 a l’annex. 
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COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
4. – (28/2020) RATIFICAR el Decret d’alcaldia de data 27 de novembre de 2020, relatiu a 

l’aplicació de mesures excepcionals en relació amb la taxa d’ocupació o aprofitament 
del domini públic municipal per les fires tradicionals. 

 

5. – RESOLDRE les al·legacions presentades al Pressupost general de l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’any 2021 durant el termini d’informació pública, d’acord amb els 
informes que consten a l’expedient. APROVAR definitivament el Pressupost general de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2021 integrat per: a) El de la mateixa entitat; b) 
Els pressupostos dels organismes autònoms locals: 1. Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat, 2. Institut Municipal d’Educació de Barcelona, 3. Institut Municipal 
d’Informàtica de Barcelona, 4. Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, 5. Institut 
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, 6. Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona, 7. Institut Barcelona Esports, 8. Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona; c) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les entitats públiques 
empresarials: 1. Institut de Cultura de Barcelona, 2. Institut Municipal de Parcs i 
Jardins, 3. Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació, 4. Entitat Pública Empresarial 
Fundació Mies van der Rohe, 5. Entitat Pública Empresarial Institut Municipal 
d’Urbanisme; d) Els estats de previsions d’ingressos i despeses de les societats 
mercantils següents: 1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (inclou les societats 
Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA), 2. Informació i 
Comunicació de Barcelona, SA, 3. Barcelona Activa SAU SPM, 4. Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA, 5. Foment de Ciutat, SA, 6. Barcelona Cicle de 
l’Aigua, SA. Així mateix, APROVAR definitivament les bases d’execució, la plantilla de 
personal per a l’exercici 2021 i els annexos que consten a l’expedient. APROVAR 
definitivament el pressupost consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2021 
d’acord amb la Llei general d’estabilitat pressupostària. 

 
6. – (EM 2020-11/18) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions 

durant el termini d’exposició pública, l’expedient de modificació de crèdit del 
Pressupost de l’exercici 2020 de l’Institut Barcelona Esports per un import de 8.000.000 
euros, en concepte de suplement de crèdit, per finançar les actuacions detallades a la 
documentació que s’inclou a l’expedient, a càrrec de la incorporació de romanent 
líquid de Tresoreria disponible de l’exercici 2019 de l’Institut, aprovat inicialment per la 
Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió de 18 de novembre de 2020. PUBLICAR el 
present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

7. – (01 OOFF2021) RESOLDRE les reclamacions presentades a la modificació de les 
ordenances fiscals per a l’any 2021 i successius, aprovades provisionalment pel Plenari 
del Consell Municipal en data 30 d’octubre de 2020, en el sentit dels informes que 
obren a l’expedient. APROVAR definitivament la modificació per a l’exercici del 2021 i 
successius de les ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. 
Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; 
núm. 1.3. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 
1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis de prevenció, extinció 
d’incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis 
relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de 
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clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 

3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals 
de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions 
especials; núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la 
prestació d’altres serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general; núm.3.12. Taxes per l’estacionament regulat de 
vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per 
serveis especials d’enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del 
funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores 
de serveis de telefonia mòbil; 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, agua i hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de 
residus municipals generats en els domicilis particulars; núm. 4. Contribucions 
especials; categories fiscals de les vies públiques de la ciutat. PUBLICAR aquest acord i 
el text íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
8. – (03 OOFF2020-Recàrrec IEET) RESOLDRE l’al·legació presentada a l’ordenança fiscal 

2.2 reguladora del recàrrec a l’impost sobre les estades en establiments turístics per a 2021 i 
exercicis successius, aprovada provisionalment pel Plenari del Consell Municipal el 23 de 
setembre de 2020, en el sentit de l’informe que figura a l’expedient. APROVAR definitivament 
l’ordenança fiscal esmentada per a l’exercici 2021 i successius. PUBLICAR aquest acord i el text 
íntegre de l’ordenança fiscal al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
9. – RESTAR assabentat de la memòria del Consell Tributari corresponent a l’any 2019. 

 

10. – (EM 2020-12/19) NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al Plenari del 
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades 
municipals sotmeses a auditoria obligatòria de conformitat amb la normativa mercantil 
o d’auditoria de comptes, Barcelona de Serveis Municipals, SA, Informació i Comunicació de 
Barcelona, SA i Barcelona Activa, SAU SPM, auditors de cadascuna d’elles per als exercicis 2020, 
2021 i 2022 a Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA. NOMENAR, com a soci únic de 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, auditors dels seus comptes anuals consolidats per als 
exercicis 2020, 2021 i 2022 a Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA. 

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

 
11. – (512/2020) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Plenari del Consell Municipal del 21 de 

desembre de 2018 sobre l’aprovació de la relació inicial de llocs de treball, tal com es 
detalla a l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la 
Gaseta Municipal i al web municipal. 
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
12. – (20XC0287) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l'Autoritat del Transport 

Metropolità i l'Ajuntament de Barcelona per a l'execució de les obres i posterior 
explotació de la xarxa tramviària unificada de les dues xarxes actuals del tramvia 
(Trambaix i Trambesòs) pel qual l'Ajuntament de Barcelona es compromet a finançar 
els següents projectes de les actuacions de les fases 1 (2021-2024) i 2 (2024-2028).  A  
la fase 1 el projecte de reurbanització de l'avinguda Diagonal entre els carrers de 
Castillejos i el passeig de Sant Joan per un import de 34.847.179,80 euros; el projecte 
d’urbanització "Canòpia - Àmbit Tramvia" per un import de 21.445.070,35 euros; 
l'ampliació del col·lector de l'avinguda Diagonal, 1a fase. Tram: passeig de Sant Joan - 
carrer de Girona, per un import de 7.692.570,71 euros. A la fase 2 els projectes de 
reurbanització de l'avinguda Diagonal entre el passeig de Sant Joan i el passeig de 
Gràcia i  de la  reurbanització de l'avinguda Diagonal entre el passeig de Gràcia i la plaça 
de Francesc Macià per un import de 37.238.698,16 euros; l'ampliació del col·lector de 
l'avinguda Diagonal, 2a fase, tram carrer de Girona - plaça de Francesc Macià, per un 
import de 30.000.000,00 euros, i altres projectes addicionals vinculats a la mobilitat a 
la ciutat de Barcelona per un import de 18.000.000,00 euros. FACULTAR la segona 
tinenta d'alcaldia, la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la signatura del conveni esmentat, 
així com la de tots aquells documents que se'n derivin. 

13. – (20200190-001) APROVAR l'addenda al Conveni de finançament del sistema de 
transport públic per a l'any 2020 subscrit el 26 de maig de 2020 entre l'Ajuntament de 
Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità de l'àrea de Barcelona (ATM) en 
execució del Pla marc 2014-2031; APROVAR la transferència addicional a favor de 
l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), per un import de 9.198.697,18 euros, en 
compliment de les prescripcions establertes al pacte segon del Conveni de finançament 
esmentat anteriorment; AMPLIAR l'autorització i disposició de la despesa a favor de 
l'Autoritat del Transport Metropolità - Consorci per a la Coordinació del Sistema 
Metropolità de Transport Públic de l’Àrea de Barcelona, amb NIF P5890049I, prevista 
nominativament en el Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2020 per un 
import total de 13.416.092,17 euros amb càrrec a l'/les aplicació/ns pressupostària/es 
D/46701/44111 del pressupost de l'any 2020, amb el desglossament següent: la 
quantitat de 4.217.394,99 euros en concepte d'aportació extraordinària de l'addenda 
al conveni i 9.198.697,18 euros en concepte de la transferència addicional establerta al 
pacte segon del conveni, i PUBLICAR aquest acord i l'addenda aprovada de conformitat 
amb el previst per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de procediment administratiu de 
Catalunya i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 

 

14. – (08000527-006) RECONÈIXER i APROVAR la indemnització final per la quantitat 
d'1.895.072,22 euros, de conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del 
contracte 08000527/2009, que té per objecte l'adjudicació del servei de neteja dels 
espais públics i recollida de residus municipals de la zona nord de la ciutat de Barcelona 
i la sol·licitud de l'empresa, a favor de Corporación CLD Servicios Urbanos, amb NIF 
U64993256, per la suspensió parcial de les prestacions del contracte de referència pel 
període comprès entre el 14 de març i el 24 de maig de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0502 
de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. 
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15. – (08000528-009) RECONÈIXER i APROVAR la indemnització final per la quantitat de 
6.155.912,62 euros, de conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del 
contracte 08000528/2009, que té per objecte l'adjudicació del servei de neteja dels 
espais públics i recollida de residus municipals de la zona centre de la ciutat de 
Barcelona i la sol·licitud de l'empresa, a favor de FCC Medio Ambiente, SA, amb NIF 
A28541639, per la suspensió parcial de les prestacions del contracte de referència pel 
període comprès entre el 14 de març i el 31 de maig de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER l'obligació per l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 
0502 de l'exercici 2020. NOTIFICAR la present resolució al contractista. 

 
16. – (08000529-006) RECONÈIXER i APROVAR la indemnització final per la quantitat de 

2.657.030,05 euros, de conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del 
contracte 08000529/2009, que té per objecte l'adjudicació del servei de neteja dels 
espais públics i recollida de residus municipals de la zona est de la ciutat de Barcelona i 
la sol·licitud de l'empresa, a favor d'Urbaser, SA, amb NIF A79524054, per la suspensió 
parcial de les prestacions del contracte de referència pel període comprès entre el 14 
de març i el 24 de maig de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per 
l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0502 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR la present resolució al contractista. 

 

17. – (08000530-006) RECONÈIXER i APROVAR la indemnització final per la quantitat de 
3.538.813,09 euros, de conformitat amb l'informe tècnic emès pel responsable del 
contracte 08000530/2009, que té per objecte l'adjudicació del servei de neteja dels 
espais públics i recollida de residus municipals de la zona oest de la ciutat de Barcelona 
i la sol·licitud de l'empresa, a favor de Cespa, SA, amb NIF A82741067, per la suspensió 
parcial de les prestacions del contracte de referència pel període comprès entre el 14 
de març i el 24 de maig de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació per 
l'import indicat, a càrrec de la partida D/22611/15011 - 0502 de l'exercici 2020. 
NOTIFICAR la present resolució al contractista. 

 

18. – (20200187) APROVAR les bases i els seus documents annexos que regeixen la 
candidatura de la ciutat de Barcelona per a l'organització del Congrés Mundial 
d'Arquitectes de la Unió Internacional d'Arquitectes (UIA) i Assemblea General, així 
com a la Capital Mundial de l'Arquitectura, iniciativa de la UNESCO; AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa plurianual per un import total de 150.000,00 euros amb càrrec a 
l'/les aplicació/ns pressupostària/es D/48875/15011 del pressupost de la Gerència de 
l'Arquitecte en Cap dels exercicis 2020 al 2025, a favor de la Unió Internacional 
d'Arquitectes (Union Internationale des Architectes), amb NIF 784263717, per fer front 
a les despeses derivades d'aquesta convocatòria i amb el desglossament següent: la 
quantitat de 15.000,00 euros a càrrec de cadascun dels exercicis 2020 i 2021 i la 
quantitat de 30.000,00 euros a càrrec de cadascun dels exercicis 2022, 2023, 2024 i 
2025. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin els 
respectius pressupostos, d'acord amb l'art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; i FACULTAR l'arquitecte en cap de 
l'Ajuntament de Barcelona per a la signatura de tots aquells documents que es derivin 
d'aquesta convocatòria. 

 
Districte de Ciutat Vella 
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19. – (20PL16764) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificació del PGM per a l’ordenació de l’ampliació del 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba), al Raval, d'iniciativa municipal, amb 
les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència 
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; 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; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 
Districte de les Corts 

 

20. – (C102-2020-00010) APROVAR l’acord de terminació convencional entre l’Ajuntament 
de Barcelona i la mercantil PG Servei d'Oci, SL, amb NIF núm. B66520263, titular de 
l’establiment situat al núm. 17 del carrer del Dr. Marañón, per a l’execució de mutu 
acord de la sentència núm. 2745/2020, de 26 de juny de 2020, dictada per la Secció 
Tercera de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. FACULTAR l’lm. Sr. Joan R. Riera Alemany, regidor del Districte de les Corts, 
per a la signatura de l’acord de terminació convencional esmentat, així com la de tots 
aquells documents que se’n derivin. 

 
Districte de Gràcia 

 

21. – (18PL16642) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial de protecció del patrimoni historicoartístic dels 
barris tradicionals de la Vila de Gràcia, d’iniciativa municipal, 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. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 

22. – (20PL16782) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació 
de l’equipament sanitari de “La Llosa de la Vall d’Hebron” situat al passeig de la Vall 
d’Hebron, 138-160, d’iniciativa municipal, a proposta del Servei Català de la Salut 
(CATSALUT), 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. 

 
a) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 
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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 


