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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

Sessió ordinària de 23 de desembre de 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Sessió ordinària de 25 de novembre 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 DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

1. – DESIGNAR el Sr. Jaume Muñoz Jofre com a membre del Patronat de la Fundació Julio 
Muñoz Ramonet, en substitució del Sr. Carles Vicente Guitart. 

 

2. – (FD 2022-12/17) DEIXAR SENSE EFECTE la participació de l’Ajuntament de Barcelona, 
com a patró nat, en la Fundació privada Museu Marítim i Drassanes Reials de 
Barcelona. NOTIFICAR l’acord al Patronat de la Fundació i FACULTAR el/la regidor/a 
competent en la matèria per a la signatura dels documents i dur a terme els tràmits 
necessaris per a l’execució i efectivitat d’aquest acord, així com la inscripció de la 
renúncia al Registre de Fundacions. 

 
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 la 
Ima. Sra. Rosa Suriñach i Frigola membre del Consell d'Administració de la societat 
esmentada, en substitució del Sr. Miquel Puig i Raposo. 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. 
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4. – (P2023) RESOLDRE les reclamacions presentades al Pressupost general de l’Ajuntament 
de Barcelona per a l’any 2023 durant el termini d’exposició 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 2023 integrat pels documents següents: a) el 
pressupost 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 2023 i els annexos que consten a l’expedient. APROVAR 
definitivament el Pressupost consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2023 
d’acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i la seva normativa de desenvolupament. 

 

5. – (OOFF23) RESOLDRE les reclamacions presentades a la modificació de les ordenances 
fiscals per a l’any 2023 i successius, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell 
Municipal el 28 d’octubre de 2022, en el sentit dels informes que obren a l’expedient. 
APROVAR definitivament la modificació de les ordenances fiscals següents per a 
l’exercici del 2023 i successius: 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. 2.2. Recàrrec a l’impost sobre estades en establiments turístics; 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 
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. 3.9. Taxes per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local i la prestació 
d’altres serveis a favor d’explotadors de serveis de telecomunicacions per estendre 
xarxes de comunicacions electròniques; 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 
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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 als domicilis particulars; 3.19. Taxa pel 
manteniment dels serveis que presta el servei de protecció civil, prevenció, extinció 
d’incendis i salvament; núm. 4. Contribucions especials; categories fiscals de les vies 
públiques de la ciutat; IMPOSAR les taxes incorporades a l’ordenança fiscal núm. 3.18. 
Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats als domicilis particulars i a 
l’Ordenança fiscal núm. 3.19. Taxa pel manteniment dels serveis que presta el Servei de 
Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, d’acord amb la 
documentació que consta en l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la 
modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
6. – (Memòria CTB 2021) RESTAR assabentat de la memòria del Consell Tributari 

corresponent a l’any 2021. 
 

7. – (2022-05-DPEF) APROVAR provisionalment l’ordenança fiscal 3.20 relativa a la taxa per 
aprofitament especial del domini públic derivat de la distribució a destins finals indicats 
pels consumidors de béns adquirits per comerç electrònic (B2C), per a l’exercici 2023 i 
successius, segons proposta d’ordenança fiscal que consta a l’expedient; IMPOSAR la 
taxa incorporada a l’ordenança fiscal esmentada; 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 PER APROVADA definitivament la modificació de l’ordenança fiscal 
en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

 
8. –  (2022-11-DPEF) APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm.                

1.3 de l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a 
l'exercici del     2023 i successius, d’acord amb la proposta 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. TENIR PER APROVADA DEFINITIVAMENT la 
modificació de l’ordenança fiscal en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

 
9. – (H210000070 - H210000089) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 

H210000070 i H210000089 pels imports, conceptes i a favor de les empreses 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 2022, i a les 
aplicacions pressupostàries indicades a l’annex. 
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10. – (3-139-2022) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat reclamacions 
durant el període d’exposició pública, la modificació de crèdit del Pressupost general 
de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2022, consistent en crèdits extraordinaris 
finançats amb una baixa de crèdit, per import de 135.494,79 euros, per atendre 
despeses de diversos projectes a desenvolupar per l’ICUB i altres despeses d’acció 
comunitària pel Conveni de gestió cívica de Torre Jussana, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta en 
l’expedient, referència comptable núm. 22101490. 

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

 
11. – DESIGNAR la Ima. Sra. Rosa Suriñach i Frigola representant de l’Ajuntament de 

Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució 
del Sr. Miquel Puig i Raposo. 

 

12. – DESIGNAR la Ima. Sra. Rosa Suriñach i Frigola presidenta de la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, en substitució de l’Im. Sr. Jordi Coronas i 
Martorell, que restarà com a membre de la comissió esmentada. 

 

13. – (010/2022/DSSG) APROVAR definitivament la modificació de l’article 10.3 i de la 
disposició addicional tercera del Reglament orgànic municipal per tal d’aplicar la 
possibilitat d’assistència telemàtica a les sessions i de votació remota per mitjans 
electrònics als membres de les comissions del Consell Municipal i de la Comissió de 
Govern per causa de maternitat, paternitat, embaràs o malaltia greu; APROVAR 
definitivament la modificació de l’article 17.2 apartat 9 de les normes reguladores del 
funcionament dels districtes (aprovades definitivament per acord del Plenari del 
Consell Municipal del 28 de setembre de 2001 i modificades, pel que fa al seu títol II, 
per acords del mateix òrgan de 30 de maig de 2008 i de 14 de juliol de 2015) per tal 
d’aplicar la possibilitat d’assistència telemàtica a les sessions i de votació remota per 
mitjans electrònics als membres del Plenari del Consell de Districte, de les comissions 
consultives de govern i de la Comissió de Govern del Districte per causa de maternitat, 
paternitat, embaràs o malaltia greu; PUBLICAR el text íntegre de les modificacions al 
Butlletí Oficial de la Província a efectes de la seva entrada en vigor, de conformitat amb 
allò previst a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 

 

14. – (271/2022) APROVAR la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona, 
resultant de la relació inicial de llocs de treball aprovada pel Plenari del Consell 
Municipal el 21 de desembre de 2018 a la vista de la valoració de llocs de treball i amb 
efectes des de l'1 de gener de 2023. APROVAR I PUBLICAR les fitxes de llocs de treball 
(annex 1), categories professionals (l'annex 3) i taules retributives (l'annex 4). 
MODIFICAR l’annex 2 (dotacions de llocs de treball) en el sentit de retirar els 
complements circumstancials que s’hi indiquen i assignar els complements per revisar 
amb la quantia que correspongui, amb efectes des de l’1 de desembre de 2022. 
RATIFICAR la relació de dotacions de llocs de treball (annex 2), en els termes de la seva 
aprovació pel Plenari del Consell Municipal el 21 de desembre de 2018 i les seves 
modificacions posteriors. INICIAR els treballs per a l'adequació i publicació de la refosa 
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de la relació de llocs de treball. INICIAR els treballs d'anàlisi dels complements 
específics circumstancials, de manera immediata, amb la Mesa General de Negociació. 
INSTAR els ens adherits a l’Acord de condicions de treball i conveni col·lectiu de 
l’Ajuntament de Barcelona perquè adoptin els acords que corresponguin en els seus 
respectius òrgans de govern, amb relació als apartats anteriors, per tal de garantir-ne 
l’adopció i el manteniment del principi d’harmonització respecte als criteris generals i 
d’acord amb els seus estatuts. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta 
Municipal, al web municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
15. – (279/2022) MODIFICAR l’annex 2 (dotacions de llocs de treball) 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 a l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i 
el seu annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 

 

16. – (20SD0124 MO) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el període d'informació 
pública del Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2024, d'acord amb l'informe de la 
Direcció de Serveis de Mobilitat que consta a l'expedient i, a l’efecte de motivació, 
s'incorpora a aquest acord; APROVAR definitivament el Pla de mobilitat urbana de 
Barcelona 2024 esmentat, declarant expressament, als efectes previstos a l'article 25.7 
de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, que s'ha 
pres en consideració l'Informe de sostenibilitat ambiental, la Memòria ambiental del 
pla, així com la Resolució TES/2349/2020, de 28 de setembre, del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'emet la declaració 
ambiental estratègica del Pla de mobilitat urbana de Barcelona. PUBLICAR aquest acord 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en els termes establerts a l'article 28 de la 
Llei esmentada. 

 
17. – (CO2022-07-11) APROVAR definitivament la modificació dels estatuts del Consorci del 

Besòs que amplien l’àmbit territorial del Consorci, modifiquen l’estructura dels seus 
òrgans de govern i administració i preveuen la incorporació de la Generalitat de 
Catalunya i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consorci, d’acord amb la redacció 
aprovada pel Consell General del Consorci del Besòs en la sessió de 28 de novembre de 
2022, i que incorpora les modificacions introduïdes en el marc del tràmit d‘informació 
pública de l’expedient, així com les incorporacions de l’Ajuntament de Badalona 
incorporades al text aprovat inicialment pel Plenari del Consell Municipal en la sessió 
de 22 de juliol de 2022, amb correcció de les errades materials. PUBLICAR el present 
acord i el text de la modificació dels estatuts a la Gaseta Municipal. 

 

18. – (22XCO394) APROVAR el Conveni de delegació per part de l’Ajuntament de Barcelona a 
la Generalitat de Catalunya de les competències per a la gestió dels jardins situats a la 
finca del Palau de Pedralbes. FACULTAR el gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans, el 
Sr. Frederic Ximeno Roca, per a la seva signatura, així com per a la formalització de tots 
els actes que se’n derivin. PUBLICAR el conveni al Registre de Convenis de l’Ajuntament 
de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
NOTIFICAR-NE l’aprovació als interessats. 
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19. – (20XC0188-003) APROVAR l'addenda al Conveni de col·laboració subscrit en data 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 les millores de les rondes de Barcelona i del tram 
municipal de la Gran Via nord en què s'estableix l'aportació addicional municipal que 
deriva de l'increment dels costos energètics del 2022, d'acord amb la Normativa 
reguladora dels expedients d'autorització de l'atorgament de convenis administratius 
amb altres administracions públiques i institucions, aprovada per Decret d'Alcaldia el 
27 d'abril de 2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 3.855.500,00 
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; FACULTAR la 
Segona Tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per la seva signatura i la 
formalització de tots aquells actes que siguin necessaris per l'execució de la present 
addenda; NOTIFICAR aquest acord a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 

 
Districte de l’Eixample 

 
20. – (22PL16908) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació del Pla especial urbanístic i de millora urbana 
d’ordenació i assignació de tipus per al futur equipament que s’haurà d’ubicar a 
l’interior de l’illa de Nàpols, Provença, Sicília i Mallorca, al districte de l’Eixample, 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; informe que consta a l'expedient i, a l’efecte de motivació, s'incorpora a 
aquest acord. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
21. – (21PL16854) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del sector 6 de la modificació puntual 
del PGM de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca, promogut per ICE VL 1609, 
SLU i ICE MRNL BARCELONA, 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. 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. 
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Districte de Sant Andreu 
 
22. – (22PL16921) 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 
dels equipaments situats a l’illa delimitada pels carrers de la Ciutat d’Asunción, passeig 
de Potosí i carrers de nova creació, al districte de Sant Andreu, 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 de la Direcció de Serveis d’Actuació 
Urbanística. 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. 

 
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 


