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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26 DE NOVEMBRE DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Sessió ordinària de 29 d’octubre de 2021 
 

B) Part informativa 
 

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

 

1. – Seguiment 2020-2021 de la mesura de govern “Sumant aliances: Barcelona, ciutat lliure 
de violències masclistes”. 

 

2. – “La salut a Barcelona 2020”. 
 

C) Part decisòria/executiva 
 

a) Ratificacions 
 

b) Propostes d’acord 
 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
3. – (20210321) APROVAR el Pla d’acció sobre drogues i addiccions de Barcelona 2021-2024. 

 

4. – (FD-2021-11/26) APROVAR inicialment la constitució de la Fundació Manifesta 15 
Barcelona amb la finalitat de dur a terme el programa d’actuacions artístiques i urbanes 
de caràcter interdisciplinari acordat en el Protocol de Manifesta 15 Barcelona signat el 3 
de desembre de 2020 entre l’Institut de Cultura de Barcelona i la International 
Foundation Manifesta (IFM) i que va ser ratificat per la Comissió de Govern de 28 de 
gener de 2021. APROVAR inicialment la proposta d’estatuts incorporats a l’expedient. 
SOTMETRE aquest acord de constitució, juntament amb els estatuts, a informació 
pública per un termini de trenta dies i, si no s’hi presenten al·legacions, TENIR-LOS per 
aprovats definitivament. FACULTAR l’Im. Sr. Jordi Martí Grau, tinent d’alcaldia de 
Cultura, Educació, Ciència i Comunitat per signar els documents i per efectuar tots els 
tràmits necessaris per executar i fer efectiu l’acord. 
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5. – (EM 2021-09/23) RESOLDRE les al·legacions presentades a l’expedient de modificació de 
l’operador econòmic de l’activitat econòmica municipal consistent en la prestació de 
serveis odontològics per mitjà de l’empresa pública municipal Foment de Ciutat, SA; 
APROVAR definitivament la modificació de l’operador econòmic de l’activitat econòmica 
municipal consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà de l’empresa 
pública municipal Foment de Ciutat, SA. APROVAR definitivament la modificació dels 
articles 2 i 2 bis dels estatuts de la societat municipal Foment de Ciutat, SA. 

 

6. – (20210197) APROVAR l’expedient 20210197 de reconeixement de crèdit per un import 
de 3.059,77 euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de la 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA, amb NIF Q6550005J, unes despeses fetes l’any 2020 i no 
reconegudes en l’exercici que corresponia. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER 
l’obligació de la despesa per un import de 3.059,77 euros, amb càrrec al pressupost 2021 
i partida 0200/22703/23251, a favor d’UNIVERSIDADE DA CORUÑA amb NIF Q6550005J. 

 
 

Districte de Nou Barris 
 

7. – (21XF1017) APROVAR l’expedient de reconeixement de crèdit per un import de 
18.017,88 euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa 
INCOOP SCCL, amb NIF F60137411, unes despeses fetes l’any 2020 i no reconegudes en 
l’exercici que corresponia, per les prestacions del contracte 18002097L01, que té per 
objecte la gestió de la xarxa d’equipaments de lleure infantil, lot 1 (casals infantils de 
Ciutat Meridiana, Vallbona i la Trinitat Nova) amb mesures de contractació pública 
sostenible, corresponents al període 01/01/2020 a 31/01/2020. AUTORITZAR, DISPOSAR 
I RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de 18.017,88 euros, amb càrrec al 
pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor d’INCOOP SCCL, amb 
NIF F60137411. 

 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 
8. – (F-2105) AUTORITZAR Mercabarna, SA a formalitzar una operació de finançament a llarg 

termini, en dos trams, per un import màxim global de 35 milions d’euros amb CaixaBank, 
SA, d’acord amb les condicions i els imports que es descriuen en l’annex que consta en 
l’expedient. 

 
 

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

 
9. – (368/2021) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari de 21 de desembre de 

2018 sobre l’aprovació de la relació inicial de llocs de treball, tal com es detalla en l’annex 
que consta en l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta Municipal i 
al web municipal. 
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10. – (20XC0171) APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’organisme autònom Jefatura Central de Tráfico del Ministeri de l’Interior, per a la gestió 
de l’exercici de competències sancionadores per la Comissió d’Infraccions en matèria de 
trànsit a les vies urbanes, detectades a través de mitjans de captació i reproducció 
d’imatges que permetin identificar el vehicle matriculat en un estat membre de la Unió 
Europea que no sigui Espanya. 

 

11. – (21XF0960/1038/1088) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 21XF0960, 
21XF1038 i 21XF1088 pels imports, pels conceptes i a favor de les empreses que consten 
en l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les 
despeses fetes i no reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i 
RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports indicats en l’annex i amb càrrec 
al pressupost general de l’exercici 2021, i a les aplicacions pressupostàries indicades en 
l’annex. 

 
 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
12. – (20199202) APROVAR l’expedient 21XF1090 de reconeixement de crèdit per un import 

de 14.202,69 euros (IVA inclòs), atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor 
de l’empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SLU amb CIF B17631698, unes despeses fetes 
l’any 2020 el mes de setembre en concepte de “Vigilància de seguretat a Can Batlló” i no 
reconegudes en l’exercici que corresponia. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER 
l’obligació de la despesa per un import de 14.202,69 euros (IVA inclòs) amb càrrec al 
pressupost 2021 i partida D/22701/92412, a favor d’IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SLU 
amb CIF B17631698. 

 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
13. – (s/n) 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: 1r) 
DESIGNAR la Ima. Sra. Rosa Alarcón Montañés com a membre del Consell 
d’Administració de la societat Foment de Ciutat, SA, en substitució del Sr. Mario García 
Gómez. 2n) ESTABLIR que el termini de designació de la consellera que es nomena serà 
el que es determina en els estatuts respectius, sens perjudici de la renovació que sigui 
procedent en el canvi de mandat consistorial. 3r) FACULTAR indistintament el president 
i el secretari del Consell d’Administració per comparèixer davant notari i elevar a 
escriptura pública el nomenament anterior, i també per complir els tràmits necessaris 
per inscriure’l en el Registre Mercantil i corregir els errors materials que calgui. 

 

14. – (21SD0182NT) APROVAR definitivament la modificació de l’Ordenança sobre l’ús de les 
vies i els espais públics de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Plenari del 
Consell Municipal de 27 de novembre de 1998, modificada per acord del plenari del 
Consell Municipal de 20 de juliol de 2001, i de l’Ordenança reguladora del procediment 
sancionador, aprovada definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en 
data de 26 de març de 2010, i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al web municipal. 
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15. – (21XF1066) APROVAR l’expedient de reconeixement de crèdit per un import total de 
96.780,12 euros, atesa la necessitat d’efectuar el pagament de les factures incloses en 
la relació que consta en l’expedient, presentades per Aigües de Barcelona, Empresa 
Metropolitana Gestió Cicle Integral de l’Aigua, SA, amb NIF A66098435, corresponents a 
les despeses de consum d’aigua de fonts i llacs de la ciutat de Barcelona durant l’any 
2020. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació de la despesa per un import de 
96,780,12 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/22121/16111 del pressupost 
2021, a favor d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana Gestió Cicle Integral de 
l’Aigua, SA, en concepte de pagament de les factures enumerades. 

 

16. – (192-05-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent a l’arbre següent: un exemplar de Cedrus deodara, ubicat 
a la Universitat Abad Oliba (c/ Bellesguard, 30) del districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

17. – (193-04-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: un exemplar de Ceratonia siliqua, 
ubicat als jardins dels Pavellons de la Finca Güell del districte de les Corts. PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

18. – (194-04-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: dinou exemplars de Maclura 
pomifera, ubicats als jardins de Torre Girona, c/ Jordi Girona, 31, del districte de les Corts. 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

19. – (195-04-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: un exemplar de Magnolia 
grandiflora, ubicat als jardins de la Maternitat (davant del pavelló Ave Maria, 
departament de Salut) del districte de les Corts. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

20. – (199-05-19) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: un exemplar de Taxus baccata, 
ubicat a l’Escola Pia Sarrià (c/ Inmaculada, 25-35) del districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
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21. – (205-01-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: nou exemplars de Cocculus 
laurifolius, ubicats als jardins de la Casa Ignacio de Puig (c/ Boqueria, 10) del districte de 
Ciutat Vella. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

22. – (206-05-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: un exemplar de Jaracanda 
mimosifolia, ubicat a la via Augusta, 202-226, del districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

23. – (207-05-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: un exemplar de Ficus rubiginosa, 
ubicat a la via Augusta, 202-226, del districte de Sarrià - Sant Gervasi. PUBLICAR aquest 
acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

24. – (208-05-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: un exemplar d’Erythrina crista-galli, 
ubicat a la via Augusta, 202-226, del districte de Sarrià de Sant - Gervasi. PUBLICAR 
aquest acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

25. – (209-06-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: un exemplar de Ficus drupacea, 
ubicat a l’avinguda del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, 25, del districte de Gràcia. 
PUBLICAR aquest acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

26. – (210-06-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: un exemplar de Cupressus 
sempervirens, ubicat al carrer Betlem, 55, del districte de Gràcia. PUBLICAR aquest acord 
a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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27. – (211-06-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: un exemplar de Schinus molle, situat 
al carrer de Maignon, 27, del districte de Gràcia. PUBLICAR aquest acord a la Gaseta 
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

28. – (212-06-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: un exemplar de Ceratonia siliqua, 
ubicat al carrer de Maignon, 27, del districte de Gràcia. PUBLICAR aquest acord a la 
Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

29. – (213-07-20) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, 
per tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, 
d’una nova fitxa, corresponent als arbres següents: un exemplar de Celtis australis, 
ubicat al carrer de Salses, 89-95, del districte d’Horta-Guinardó. PUBLICAR aquest acord 
a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

Districte de Ciutat Vella 
 
30. – (21PL16849) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla especial de protecció del 
patrimoni arquitectònic al districte 1 de Ciutat Vella per modificar el nivell de protecció 
de la finca del carrer de Ferran, 34, en compliment de la sentència dictada per la secció 
3a de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el recurs 291/2018, d’iniciativa municipal. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 
 

31. – (19PL16724) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral per a l’equipament 
d’allotjament dotacional destinat a residència d’estudiants a la riera Blanca, 149, de 
Barcelona, promogut per ALBA SPANISH PROPCO 3, SLU, amb les modificacions respecte 
al document aprovat inicialment a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, un informe que consta 
a l’expedient i que s’incorpora a aquest acord a l’efecte de motivació; REQUERIR al 
promotor que, en el termini màxim d’un any a partir del dia següent a la notificació 
d’aquest acord, acrediti la constitució de la garantia de 6.192,60 euros (SIS MIL CENT 
NORANTA-DOS EUROS I SEIXANTA CÈNTIMS), corresponent al 12% del valor de les obres 
d’urbanització inherents al planejament, a l’efecte que s’estableix en els articles 106.3 i 
107.3 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, i com a requisit previ per a la publicació d’aquest acord, i NOTIFICAR l’acord 
adoptat als promotors del Pla. 
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32. – (19PL16730) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del 
text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), del Pla especial 
urbanístic integral i de millora urbana per a l’equipament d’allotjament dotacional 
destinat a residència d’estudiants a l’avinguda del Paral·lel, 25-37, de Barcelona, 
promogut per ALBA SPANISH PROPCO 1, SLU, atesa l’existència de motius determinants 
d’acord amb l’informe de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística que consta en 
l’expedient i que es dona per reproduït a l’efecte de motivació, i NOTIFICAR aquest acord 
als promotors del Pla. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
 
33. – (20PL16807) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del PGM per a la implantació d’un centre de 
recerca biomèdica situat al carrer d’Isaac Newton del terme municipal de Barcelona, 
d’iniciativa municipal a proposta de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, “la Caixa”, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment a 
què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, un informe que 
consta a l’expedient i que s’incorpora a aquest acord a l’efecte de motivació, i TRAMETRE 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona perquè en faci 
l’aprovació definitiva. 

 

Districte d’Horta-Guinardó 
 

34. – (21PL16848) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la recuperació dels paràmetres de 
la normativa 13b al solar situat al carrer del Segle XX, 3-5, promogut per FESOL OVAL, SL, 
amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment a què fa referència 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació 
Urbanística, un informe que consta a l’expedient i que, a l’efecte de motivació, 
s’incorpora a aquest acord. 

 

Districte de Sant Andreu 
 
35. – (19PL16741) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial integral per a la regulació de l’equipament situat 
a l’avinguda Meridiana, 339-347, al districte de Sant Andreu, promogut per IRE-RE 
MERIDIANA JV, SLU, 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, uns informes que consten a l’expedient i que, a l’efecte de motivació, 
s’incorporen a aquest acord. 

 

c) Proposicions 
 

D) Part d’impuls i control 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
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b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 
E) Mocions 

 

F) Declaracions institucionals 


