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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

Sessió ordinària de 27 de gener de 2023 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Sessió ordinària de 23 de desembre de 2022 
 

B) Part informativa 
 

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

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Declaracions en expedients de contractació 
b) Ratificacions 
c) Propostes d’acord 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

1. – (4/2022) APROVAR les propostes de modificació puntual de les clàusules del text refós 
del conveni marc de col·laboració anomenat ESAL, aprovat en data 29 d’octubre de 
2021, subscrit per l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) amb les entitats associatives representatives dels 
sectors de cooperatives i de fundacions d’habitatge i dels gestors de polítiques socials 
d’habitatge de Catalunya, 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), així com l’Associació de 
Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), per a la cessió de sòl i 
finques per a la construcció en dret de superfície i concessió demanial de nou habitatge 
i rehabilitació d’edificis públics d’habitatges a la ciutat de Barcelona per al seu destí a 
protecció oficial i a polítiques socials, en règim de lloguer social i dret d’ús 
(cohabitatge), propostes de modificació que es concreten en l’informe jurídic que 
consta a l’expedient, que incideixen en la regulació de les possibilitats d’accés en UTE 
en cadascuna de les promocions i d’un reforç més gran i ampliació de la subvenció 
retornable i del termini de devolució en favor de les superficiàries, així com d’ajust del 
termini d’exposició pública en el procediment d’assignació dels drets de superfície i 
concessió demanial, i que es recullen en la proposta d’addenda al conveni marc; 
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APROVAR el contingut de l’addenda esmentada al conveni marc ESAL, que l’integrarà 
com a document annex; i APROVAR, en conseqüència, el text consolidat del conveni marc ESAL, 
la transcripció del qual s’incorpora com a annex de l’addenda esmentada, que consta a 
l’expedient, i que una vegada signat per totes les parts intervinents substituirà el fins ara vigent 
text refós del conveni marc ESAL. FACULTAR la regidora d'Habitatge i Rehabilitació de 
l'Ajuntament de Barcelona, en representació de l’Ajuntament de Barcelona i també com a 
presidenta de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, per a la signatura 
de l’addenda prevista en el punt primer i del text consolidat referit en el mateix segon, així com 
l’adopció i formalització d’altres actes o acords específics per a l’execució del conveni que se’n 
derivin; PROCEDIR a la inscripció de l’addenda i del text consolidat del conveni en el Registre de 
Convenis de conformitat amb l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern i el Decret de l'Alcaldia de 28 de desembre de 
2015. 

 
2. – (AS 2023-01/01) APROVAR l’adhesió a l’associació Rainbow Cities Network, una 

organització internacional sense ànim de lucre, per a l’intercanvi de bones pràctiques, 
accions i iniciatives entre les ciutats membres amb l’objectiu d’augmentar l’impacte de 
les polítiques LGTBI locals. ACCEPTAR els estatuts que regeixen l’associació Rainbow 
Cities Network. FACULTAR el/la regidor/a competent en la matèria per a la signatura 
dels documents i efectuar els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat d’aquest 
acord. 

 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 
3. – (DP-2022-28765) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la 

concessió de l'ús privatiu a favor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), respecte d’una 
porció de subsol del carrer de Villena, entre els carrers de Wellington i el carrer de 
Ramon Trias Fargas, grafiada en el plànol incorporat a l’expedient, amb la finalitat de 
destinar-la a la construcció i gestió d’una galeria de serveis que permeti la connexió del 
campus de la Ciutadella de la UPF i els nous edificis de la Ciutadella del Coneixement (a 
l’altura de la finca resultant U4-P4), per implantar a l’antic Mercat del Peix, de 
conformitat amb el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regularització 
dels equipaments en l’àmbit discontinu de les parcel·les 3.1. i 8.1 (antic Mercat del 
Peix) definides en la modificació del Pla especial de l’àrea de la Ciutadella de la 
Universitat Pompeu Fabra, aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en 
sessió de 26 de març de 2021; 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 a favor de la Universitat Pompeu Fabra; FORMALITZAR la concessió, i 
FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

4. – (1- 00OOFF2023) RECTIFICAR, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els 
errors materials de transcripció detectats a l’acord del Plenari del Consell Municipal de 
23 de desembre de 2022, relatiu a l’aprovació definitiva de la modificació de 
l’Ordenança fiscal 3.6, taxa de mercats, en el sentit de substituir l’annex de tarifes, en 
els supòsits d’increment d’un 1,5% quan, de conformitat amb la documentació que 
figura a l’expedient, l’increment aprovat és del 2%. PUBLICAR aquest acord i el text 
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íntegre de la rectificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

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

 

5. – (3/2023) APROVAR l'increment del 2,5% de les taules retributives municipals respecte a 
les vigents a 31 de desembre de 2022 i amb efectes des de l’1 de gener de 2023, 
d'acord amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos 
generals de l'Estat per a l'any 2023, i conseqüentment, MODIFICAR l'annex 4 (taules 
retributives) de la relació de llocs de treball, tal com es detalla a l’annex, que consta a 
l’expedient. AUTORITZAR les entitats del sector públic municipal a qui no resulti 
d'aplicació les vigents taules retributives de l'Ajuntament de Barcelona a aplicar un 
increment del 2,5% a les retribucions del personal d'acord amb la Llei 31/2022, de 23 
de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023. PUBLICAR aquest 
acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 
6. – (1/2023) MODIFICAR l’annex 2 (dotacions de llocs de treball) de la relació 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 
 
7. – (22SD0093O) Primer.- RESOLDRE les al·legacions formulades durant el període 

d’informació pública de l’aprovació inicial de l’Ordenança per la qual es fixen els criteris 
d’accés, circulació i estacionament de vehicles a la zona de baixes emissions de 
Barcelona i es promou una mobilitat sense emissions, de conformitat amb l’informe 
tècnic de resposta d’al·legacions de data 12 de gener de 2023, que es dona per 
reproduït i que s'incorpora a aquest acord a l’efecte de motivació. Segon.- APROVAR-LA 
definitivament d’acord amb el text articulat que consta a l’expedient. Tercer.- 
PUBLICAR el present acord, així com el seu text íntegre, al Butlletí Oficial de la 
Província, a la Gaseta Municipal i al web de l’Ajuntament. Quart.- NOTIFICAR aquest 
acord als interessats als efectes oportuns. 

 

8. – (21PL16835) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a 
domicili, d’iniciativa pública, 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. 



4/4 
CP 1/23 

 

 

Districte de l’Eixample 
 
9. – (21PL16833) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial de regulació de les activitats de pública 
concurrència, comerços alimentaris i altres activitats del districte de l’Eixample, 
d’iniciativa pública, 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. 

 
Districte de les Corts 

 
10. – (22PL16924) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla especial urbanístic d’ordenació 
del recinte del Reial Club de Tennis Barcelona 1899, per a l’ajust de les alineacions i de 
la delimitació de les qualificacions d’equipament i serveis viaris, d’iniciativa privada; 
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 Gràcia 

 

11. – (22PL16923) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial per establir el tipus d’equipament dels edificis 
ubicats als carrers de la Providència, 77, i d’Argentona, 14, al districte de Gràcia, 
d’iniciativa privada, promogut per la Fundació Maria Raventós, de conformitat amb 
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. 

 

d) 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 


