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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE JUNY DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Sessió ordinària de 27 de maig de 2022 
 

B) Part informativa 
 

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

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 

 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 
1. – 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 
l’Im. Sr. Joan Rodríguez Portell membre del Consell d'Administració de la societat 
esmentada, en substitució de la Sra. Elsa Artadi Vila. 2.- ESTABLIR que el termini de 
designació del conseller que es nomena serà l'establert als estatuts respectius, sens 
perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 3.- 
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. 

 

2. – (450/2020-03) APROVAR l’adquisició d’una participació accionarial de les societats 
mercantils Ecotelia Mes BCN Industrial, SL i Ecotelia Mes BCN Residencial, SL, noves 
societats (Newco) de propòsit específic (“SPV”), un cop ACSA Obras e Infraestructuras, 
SAU les hagi constituït, i que tindran per finalitat desenvolupar les inversions a fer en el 
marc del programa “Mes Barcelona” en l’àmbit residencial i en l’àmbit industrial, 
respectivament, i les aportacions successives que aniran als fons propis de les SPV 
mitjançant la formalització de préstecs participatius en les condicions i els límits que 
s'estableixen més avall. APROVAR, d'una banda, els respectius contractes de socis 
incorporats en l’expedient, anomenats contracte entre socis, que s'han de formalitzar 
entre l’Ajuntament de 
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Barcelona i ACSA Obras e Infraestructuras, SAU, i que estableixen els termes particulars 
de les inversions respectives. APROVAR, d'altra banda, les propostes d’estatuts i les 
memòries-propostes d’ACSA Obras e Infraestructuras, SAU que també s’incorporen a 
l’expedient, que identifiquen, entre altres aspectes, els leads de comercialització 
actualitzats, els fluxos de caixa previstos i les rendibilitats esperades dels projectes 
respectius. ESTABLIR, en els termes indicats en els contractes de socis, que la 
participació de l’Ajuntament de Barcelona en les noves societats, en cap cas, no serà 
superior al 30% de la dotació de capital previst de cadascuna; la inversió total 
compromesa per l’Ajuntament de Barcelona serà d’un import màxim agregat de 
3.960.000,00 euros, equivalent al 30% de les aportacions de capital total previst per les 
dues SPV, que s’estima que sigui de 10.100.000,00 euros i 3.100.000,00 euros 
respectivament (100.000,00 euros de capital social per a cada una i la resta a través de 
la formalització de préstecs participatius fins al total màxim respectiu de 10.000.000,00 
d'euros i 3.000.000,00 d’euros); preveure que l’import màxim agregat compromès per 
l’Ajuntament es desemborsi indicativament durant els tres (3) anys següents a la 
constitució de l'SPV, a raó d'1.320.000,00 euros cadascun aproximadament, però 
acomodant-se sempre a les necessitats reals d’inversió que el desenvolupament dels 
projectes per invertir requereixi. CONDICIONAR la formalització de les inversions a 
l’obtenció de l’informe previ del Departament d’Economia de la Generalitat previst a la 
lletra c) de l’art. 206.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
FACULTAR el primer tinent d’alcaldia, l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, en nom i 
representació de l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui dur a terme qualsevol 
actuació que sigui necessària per implementar i executar aquest acord, així com per 
subscriure qualsevol altre document que calgui per donar-li validesa i eficàcia. 

 

3. – (DP-2021-28338) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió 
d’ús privatiu de la finca situada al carrer de Montalegre, núm. 4 (referència cadastral 
0519243DF3801H0001YO), a favor del Servei Català de la Salut (CatSalut), per a la 
instal·lació del CAP Raval-Nord, per un termini de 50 anys i amb caràcter gratuït; 
SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de vint dies i, si no s’hi formulen 
reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord 
d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament al Servei Català de 
la Salut; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per dur a terme totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar aquest acord. 

 

4. – (DP-2022-28572) INCORPORAR, VINCULAR i DESTINAR el solar situat al carrer del 
Gessamí, núm. 11-13, de propietat municipal, al text refós del conveni marc (conveni 
ESAL) formalitzat el 9 de novembre de 2021 entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, la Federació de Cooperatives 
d’Habitatge de Catalunya, la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya, 
l’Associació Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (Sectorial d’Habitatge 
Cooperatiu), i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya 
(GHS), aprovat per acord del Plenari de 29 d’octubre de 2021. 
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5. – (22XF0408 i 22XF0638) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 22XF0408 
i 22XF0638 pels imports, pels 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 2022, i a les aplicacions pressupostàries 
indicades a l’annex. 

 
 

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

 
6. – DESIGNAR l’Im. Sr. Joan Rodríguez i Portell representant de l’Ajuntament de Barcelona 

al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució de la Sra. 
Elsa Artadi Vila. 

 

7. – (17/2022) ATORGAR la Medalla d’Or al mèrit cívic, a títol pòstum, al Sr. Ricard Bofill 
Leví en reconeixement de la seva contribució a l’arquitectura i l'urbanisme català i 
universal i per la seva obra vinculada a Barcelona. 

 

8. – (18/2022) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a 
soci únic de la societat privada municipal Informació i Comunicació de Barcelona, SA, 
els acords següents: PRIMER.- DESIGNAR, vista la proposta de la Junta de Portaveus i 
l’informe preceptiu del Consell Consultiu i Assessor, la Sra. Iva Anguera de Sojo Labori 
membre del Consell d'Administració de la societat esmentada. SEGON.- ESTABLIR que 
el mandat de la senyora Anguera de Sojo acabarà en la mateixa data que la resta dels 
actuals membres de l’òrgan societari, que foren designats per acord del Plenari del 
Consell Municipal de 30 d’octubre de 2020 pel termini que estableix l'article 15 dels 
estatuts socials de la societat privada municipal Informació i Comunicació de 
Barcelona, SA, en relació amb l'article 10 del Reglament d'organització i funcionament 
dels serveis públics de televisió i ràdio local de Barcelona. TERCER.- 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. 

 

9. – (DP-2022-28582) APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Barcelona i de Sant Cugat del Vallès de 13 de maig de 2022, de 
conformitat amb el que disposa l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, segons redacció incorporada 
pel Decret 203/2018, de 25 de setembre, pel qual es modifica parcialment la norma 
esmentada, en els termes dels informes elaborats pels serveis jurídics municipals que 
consten en l’expedient i que constitueixen la seva motivació, i NOTIFICAR aquest acord 
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
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10. – (130/2022) MODIFICAR l’annex 2 (relació de dotacions de llocs de treball) 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 a l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest 
acord i el seu annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 

11. – (10/22) DOTAR els crèdits necessaris a les aplicacions següents del pressupost 
municipal de l’any 2022: 0707/22736/92218, 0705/22103/92011, 0705/22610/92012, 
0705/16200/92011, 0705/22703/92012, 0300/22719/93115, 

0707/22736/92218, 0705/23300/92012, 0705/22002/92011, 0705/22104/92011, 
0705/22703/92012, 0703/22708/16211, 0701/16205/92211, 0705/22000/92011, 
0300/22719/92511, 0705/22610/91222, 0705/22300/92011, 0300/22703/91225, 

0705/22610/91222, segons el detall que consta a l’annex I, que forma part d'aquest 
acord amb caràcter general, per fer front a les despeses contretes en exercicis anteriors. 

 

12. – (22XF0330-331-332-341-466-620) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 
22XF0330, 22XF0331, 22XF0332, 22XF0341, 22XF0466 i 22XF0620 pels imports, pels 
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 fetes 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 
2022, i a les aplicacions pressupostàries indicades a l’annex. 

 
 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 

13. – (22XF0550, 0552, 0554, 0555, 0556 i 0558 ) APROVAR els expedients de reconeixement 
de crèdit 22XF0550, 22XF0552, 22XF0554, 22XF0555, 22XF0556 i 22XF0558 pels 
imports, pels 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 fetes 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 2022, i a les aplicacions pressupostàries indicades a l’annex. 

 

14. – (20S07613-002) APROVAR la segona addenda al conveni de col·laboració subscrit el 23 
de desembre de 2020 entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l'Ajuntament de Barcelona 
per al manteniment, la conservació i la millora de les rondes de Barcelona i del tram 
municipal de la Gran Via nord, d'acord amb la normativa reguladora dels expedients 
d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions 
públiques i institucions aprovada pel Decret d'alcaldia del 27 d'abril de 2011; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 5.975.872,05 d'euros amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària/es D/46409/15162 del pressupost de l'exercici 2022, a 
favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, per fer front a les 
despeses derivades d'aquesta addenda; i FACULTAR la segona tinenta d'alcaldia de 
l'Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura i la formalització de tots els actes que 
siguin necessaris per executar aquesta addenda. 
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15. – (22XC0103) APROVAR el conveni de col·laboració per a la gestió, el manteniment i la 
conservació del Parc Fluvial del Besòs entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments 
de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac, el 
Consorci del Besòs i el Consorci Besòs-Tordera. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 
 

16. – (20PL16801) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del Sector 9 de la modificació del PGM 
per a l’ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca al districte de Sants-
Montjuïc; promogut per l’entitat mercantil GLOBAL BLUE CENTER, 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; 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 i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, de valoració de les 
al·legacions; informes que consten a l'expedient i a l'efecte de motivació s'incorporen a 
aquest acord. 

 

Districte de Sant Andreu 
 
17. – (20PL16778) ORDENAR, a l’empara de l’article 107.2 del text refós de la Llei 

d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), la publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva per silenci 
administratiu positiu i de la normativa del Pla especial urbanístic per a l'assignació de 
nous usos i volumetria a la part de l'equipament "D" de la modificació del PGM a les 
Casernes de Sant Andreu; promogut per MEMORA Servicios Funerarios S.L.; i 
NOTIFICAR-HO. 

 

Districte de Sant Martí 
 
18. – (19PL16737) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la transformació de l’edifici 
industrial consolidat situat a la parcel·la Pere IV, 86, al 22@, promogut per Pere IV, 86, 
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, amb el benentès que per a la concreció de la dotació 
d’aparcament seran aplicables l’informe relatiu a l’estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada emès per l’Autoritat del Transport Metropolità i la modificació puntual del 
Pla general metropolità per a un 22@ més inclusiu i sostenible (MPGM22@2022), 
aprovada en data 31 de maig de 2022; 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 


