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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

Sessió ordinària de 24 de febrer de 2023 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

A) Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 27 de gener i de la sessió 
extraordinària i urgent de 3 de febrer de 2023. 

 

B) Part informativa 
 

Informe del Síndic de Greuges de Barcelona. 
 

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

 

1. – Estat de la ciutat 2022. 
 

C) Part decisòria / executiva 
 

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

 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

 

2. – (2022-05-DPEF) RESOLDRE les reclamacions presentades durant el període 
d’informació pública de 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, aprovada provisionalment pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de 
desembre de 2022, en el sentit de l'informe de la Gerència de Pressupostos i Hisenda, 
de 13 de febrer de 2023, que consta a l’expedient. APROVAR definitivament 
l’ordenança fiscal esmentada. IMPOSAR la taxa incorporada a l’ordenança fiscal 
referida. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de l’ordenança fiscal al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 

 
3. – (EM2022-10/15) PRIMER. AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals, SA la 

constitució de la societat mercantil de capital participada conjuntament per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, AMB Informació i Serveis, SA i per Barcelona Serveis 
Municipals, SA, anomenada Iniciatives Tecnològiques de Mobilitat, SL, que té per 
objecte el desenvolupament i la gestió de productes basats en les noves tecnologies; 
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SEGON. ADOPTAR, en exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a 

 soci únic de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA els acords següents: 1. 
APROVAR definitivament la modificació dels articles 2 i 43 dels estatuts de Barcelona 
de Serveis Municipals, SA aprovada inicialment pel Plenari del Consell Municipal en la 
sessió de 28 d’octubre de 2022, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 
termini d’exposició pública municipal; 2. APROVAR definitivament els estatuts de la 
societat Iniciatives Tecnològiques de Mobilitat, SL, que recullen les modificacions 
instades per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i acceptades per Barcelona de Serveis 
Municipals, SA, de conformitat amb l’informe de la Direcció corporativa d’Assessoria 
Jurídica, Contractació i Compres de Barcelona de Serveis Municipals, SA de 29 de 
novembre de 2022; 3. AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals, SA per a la 
signatura del Pacte de Socis de la societat de responsabilitat limitada de 18 de 
novembre de 2022 que recull les modificacions instades per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i acceptades per Barcelona de Serveis Municipals, SA, de conformitat amb 
l’informe de la Direcció corporativa Assessoria Jurídica, Contractació i Compres de 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 29 de novembre de 2022; 4. FACULTAR el 
Consell d’Administració de Barcelona de Serveis Municipals, SA, per dur a terme tots 
els tràmits necessaris per a l’execució i efectivitat de l’acord. 

 
4. – (SD-010-2023) APROVAR l’adquisició d’una participació accionarial de les societats 

mercantils ATLAS MÉS ENERGIA SOSTENIBLE BARCELONA, SL i ATLAS MÉS ENERGIA 
RESIDENCIAL BARCELONA, SL, noves societats (Newco) de propòsit específic (“SPV”), un 
cop Atlas Energia Comercial, SL, les hagi constituït, i que tindran per finalitat 
desenvolupar inversions per dur a terme en el marc del programa “MÉS BARCELONA” 
en l’àmbit industrial i en l’àmbit residencial, respectivament. APROVAR, d’una banda, 
els respectius contractes de socis incorporats en l’expedient, anomenats “contracte 
entre socis”, que cal formalitzar entre l’Ajuntament de Barcelona i Atlas Energia 
Comercial, SL, i que estableixen els termes particulars de les respectives inversions; 
APROVAR, d’altra banda, les propostes d’estatuts i les memòries proposades per Atlas 
Energia Comercial, SL que també s’incorporen a l’expedient, que identifiquen, entre 
altres aspectes, els leads de comercialització actualitzats, 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 serà superior al 30% de la dotació de capital previst de cadascuna 
d’elles; la inversió total compromesa per l’Ajuntament de Barcelona serà d’un import 
màxim agregat de 2.250.000,00 euros, equivalent al 30 per cent de les aportacions de 
capital previst per les dues SPV, que s’estima que sigui de 5.000.000,00 d’euros i de 
2.500.000,00 euros, per dur a terme inversions totals per valor de 10.000.000,00 
d’euros i de 5.000.000,00 d’euros respectivament; preveure que l’import màxim 
agregat compromès per l’Ajuntament es desemborsi indicativament durant els tres (3) 
anys següents a la constitució de les SPV, a raó de 750.000,00 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, en cas que sigui necessari. FACULTAR la tercera tinenta 
d’alcaldia, en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui dur a 
terme qualsevol actuació que sigui necessària per a implementar i executar el present 
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acord, així com per subscriure i aixecar a públic qualsevol altre document que sigui 
necessari per donar validesa i eficàcia al present acord. 

 
5. – (SD-011-2023) APROVAR l’adquisició d’una participació accionarial de la societat 

mercantil MES PPASUN SL, nova societat (Newco) de propòsit específic (“SPV”), un cop 
Energia, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, SA l’hagi constituït, i que tindrà per 
finalitat desenvolupar inversions per dur a terme en el marc del programa “MÉS 
BARCELONA” en els àmbits industrial, empreses de serveis i públic. APROVAR, d’una 
banda, el contracte de socis incorporat en l’expedient, anomenat “contracte entre 
Socis”, que cal formalitzar entre l’Ajuntament de Barcelona i Energía, Innovación y 
Desarrollo Fotovoltaico, SA, i que estableix els termes particulars de les respectives 
inversions; APROVAR, d’altra banda, les propostes d’Estatuts i les memòries 
proposades per Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, SA, que també 
s’incorporen a l’expedient, que identifiquen, entre altres aspectes, els leads de 
comercialització actualitzats, fluxos de caixa previstos i les rendibilitats esperades dels 
projectes respectius; ESTABLIR, en els termes indicats en el contracte de socis, que la 
participació de l’Ajuntament de Barcelona en la nova societat en cap cas serà superior 
al 30% de la dotació de capital prevista; la inversió total compromesa per l’Ajuntament 
de Barcelona serà d’un import màxim agregat d’1.050.000,00 euros, equivalent al 30 
per cent de l’aportació de capital total prevista de 3.500.000,00 euros, per arribar a fer 
una inversió final de 10.000.000,00 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 de 350.000,00 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, en cas que sigui necessari. FACULTAR la tercera tinenta 
d’alcaldia, en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui dur a 
terme qualsevol actuació que sigui necessària per a implementar i executar el present 
acord, així com per subscriure i aixecar a públic qualsevol altre document que sigui 
necessari per donar validesa i eficàcia al present acord. 

 
6. – (SD-012-2023) APROVAR l’adquisició d’una participació accionarial de les societats 

mercantils, RUBAU ENERGIA PER BARCELONA, SL i RUBAU ENERGIA PER BARCELONA 
RESIDENCIAL, SL, noves societats (Newco) de propòsit específic (“SPV”), un cop 
Construcciones Rubau, SA, les hagi constituït, i que tindran per finalitat desenvolupar 
inversions a realitzar en el marc del programa “MÉS BARCELONA” en l’àmbit industrial i 
en l’àmbit residencial, respectivament. APROVAR, d’una banda, els respectius acords 
entre socis incorporats en l’expedient, anomenats “contracte entre socis”, que cal 
formalitzar entre l’Ajuntament de Barcelona i Construcciones Rubau, SA, i que estableix 
els termes particulars de les respectives inversions; APROVAR, d’altra banda, les 
propostes d’Estatuts i les memòries proposades per Construcciones Rubau, SA que 
també s’incorporen a l’expedient, que identifiquen, entre altres aspectes, els leads de 
comercialització, 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 serà 

 superior al 30% dels recursos de capital aportats (per la via d’ampliacions de capital o 
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préstecs participatius, segons la que sigui financerament en cada cas) i previst de 
cadascuna d’elles; la inversió total compromesa per l’Ajuntament de Barcelona serà 
d’un import màxim agregat de 2.250.000,00 euros, equivalent al 30 per cent de les 
aportacions previstes per les dues SPV, que s’estima que sigui fins a un total de 
4.500.000,00 euros i 3.000.000,00 d’euros, per dur a terme inversions totals per valor 
de 15.000.000,00 d’euros i de 10.000.000,00 milions d’euros, respectivament; preveure 
que l’import màxim agregat compromès per l’Ajuntament es desemborsi 
indicativament durant els cinc (5) anys següents a la constitució de les SPV, a raó de 
450.000,00 euros cadascun, aproximadament, però acomodant-se sempre a les 
necessitats reals d’inversió que el desenvolupament dels projectes a 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 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en cas que sigui 
necessari. FACULTAR la tercera tinenta d’alcaldia, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui dur a terme qualsevol actuació que sigui 
necessària per a implementar i executar el present acord, així com per subscriure i 
aixecar a públic qualsevol altre document que sigui necessari per donar validesa i 
eficàcia al present acord. 

 
7. – (IMH-0126850) ACCEPTAR la cessió en propietat a favor de l’Ajuntament de Barcelona 

oferta per la Sra. Isabel Ferran Sanahuja del mirall atribuït a l’autor Antoni Gaudí, de 
material fusta i vidre (talla estucada i daurada amb pa d’or i vidre bisellat), mides 67x69 
cm, inclòs en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català de la Generalitat de Catalunya 
(cronologia 1901-1905 i procedència Casa Milà), valorat en la quantitat de 
60.000,00 euros per a la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’Institut de 
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, com a pagament parcial de la liquidació de 
l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) amb 
rebut núm. PV202121260058881, per import de 232.612,96 euros, emesa el 30 de juny 
de 2021 per la transmissió mortis causa produïda el 3 de maig de 2020, de la meitat 
indivisa de l’immoble situat a l’av. Diagonal, 423-425, de Barcelona; APLICAR el 
pagament de l’import de 60.000,00 euros a la liquidació de l’IIVTNU amb rebut núm. 
PV202121260058881, un cop la persona interessada hagi dut a terme l’entrega 
material del mirall Gaudí a la Corporació Municipal; NOTIFICAR aquest acord a la Sra. 
Isabel Ferran Sanahuja; DONAR TRASLLAT de l’acord a l’Institut Municipal d’Hisenda de 
l’Ajuntament. 

 
8. – (DP-2023-28785) DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Reglament del patrimoni 

dels ens locals, desafectada del domini públic la finca de propietat municipal situada en 
el carrer sense nom núm. 9, a l’illa delimitada pel passeig de Potosí, carrer de la Ciutat 
d’Asunción i carrers sense nom, grafiada en el plànol incorporat a l’expedient, finca que 
s’haurà de transmetre, a títol de permuta, a favor de la societat Serveis Funeraris de 
Barcelona, SA per a la implantació d’un equipament sanitari-assistencial amb destí a 
tanatori, en els termes del Conveni urbanístic per a la implantació d’equipaments a la 
ciutat de Barcelona en els àmbits de Casernes i la Maquinista del Districte de Sant 
Andreu de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Govern municipal de 22 de 
juny de 2022 i formalitzat el dia 23 de juny de 2022, que s’incorpora 

 al 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 
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nova creació, al districte de Sant Andreu, aprovat definitivament pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 23 de desembre de 2022; ADSCRIURE-LA com a bé patrimonial a 
l’epígraf de béns immobles de l’Inventari Municipal; i FACULTAR l’Alcaldia per dur a 
terme totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present 
acord. 

 

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

 
9. – (2023-0018) ATORGAR la medalla d’or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona, 

a la revista L’AVENÇ, en reconeixement a la seva tasca insubstituïble per a la cultura i la 
recerca d’aquesta ciutat i aquest país, mantinguda al llarg dels seus 500 números i 
gairebé cinquanta anys de vida. 

 
10. – (12_2023 RH) ATORGAR les medalles d’honor al sofriment, en la categoria de bronze, i 

les medalles d'honor al mèrit, en la categoria d’argent, als membres del Servei de 
Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) que figuren en les 
relacions que consten a l’expedient, d’acord amb els informes que hi figuren, el 
dictamen de la Comissió de Valoració i amb el que es preveu als articles 3.2.3 i 4.2.2 b) 
del Reglament d’Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del Consell Municipal 
de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, amb els efectes 
econòmics previstos per a les medalles de la categoria d’argent a l’article 5 del 
Reglament esmentat. 

 
11. – (13_2023 RH) ATORGAR la Medalla al Mèrit en la categoria d’argent, en la modalitat de 

diploma o placa de reconeixement i a títol honorífic, a les entitats alienes al cos del 
Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS) que 
figuren en les relacions que consten a l’expedient, d’acord amb el que preveu la 
Disposició addicional, apartats 1, 3 i 7, del Reglament d’honors i recompenses dels 
membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament, aprovat per acord del Consell Plenari Municipal de 17 de 
setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, en reconeixement de l’especial 
suport prestat al SPCPEIS, que ha redundat de forma especial en la millora de serveis i 
funcions que presten. 

 

12. – (22XC0350) RESOLDRE les al·legacions formulades al contracte programa entre 
l’Ajuntament de Barcelona i Informació i Comunicació de Barcelona, SA per a la 
prestació, durant el període 2023-2026, dels serveis públics locals de comunicació 
audiovisual de Barcelona (televisió, ràdio, web, xarxes socials i altres plataformes), 
aprovat inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció el 16 de novembre de 2022, en els termes que resulten de 
l’informe que obra a l’expedient; APROVAR definitivament el contracte programa entre 
l’Ajuntament de Barcelona i Informació i Comunicació de Barcelona, SA per a la 
prestació durant el període 2023-2026 dels serveis públics locals de comunicació 
audiovisual de Barcelona, d’acord amb el text que obra en l’expedient i que forma part 

 integrant d’aquest acord; FORMALITZAR-LO mitjançant document administratiu, per 
subscriure’l amb la legal representant d’ICB, SA; i NOTIFICAR el present acord al Consell 
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d’Administració d’ICB i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
 
13. – (12/2023) 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 
 
14. – (CO 2023-02/2) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per la Junta General 

del Consorci Besòs Tordera en la sessió de 22 de juny de 2022, relatiu a l’aprovació 
inicial de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adscriure el Consorci Besòs 
Tordera al Consell Comarcal del Vallès Oriental, de manera que l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona deixa de ser l’Administració d’adscripció d’aquest Consorci; agrupar els ens 
consorciats en tres grups segons el nivell d’actuació del Consorci i d’altres 
modificacions adients d’actualització a la normativa vigent o d’adaptació al 
funcionament del Consorci, d’acord amb el text incorporat en l’expedient 
administratiu; ENCARREGAR al Consorci Besòs Tordera, que actuant en nom i 
representació d’aquesta entitat, publiqui els corresponents anuncis d’aprovació inicial i 
definitiva, sotmeti l’expedient a informació pública, formuli el tràmit d’audiència als 
interessats, i publiqui íntegrament el text de la modificació dels Estatuts definitivament 
aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; CONSIDERAR 
definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del 
Consorci Besòs Tordera en el cas que durant el període d’informació pública no es 
presenti cap reclamació o suggeriment; DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci 
Besòs Tordera, als efectes escaients. 

 

Districte de Ciutat Vella 
 

15. – (22PL16897) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral per a la regulació de 
l'equipament situat a la plaça de la Verònica, 2 i la modificació dels elements número 
166, antic Borsí o Casino Mercantil i el número 592, Casa Manuel de Compte del Pla 
especial del patrimoni arquitectònic historicoartístic de la ciutat de Barcelona, al 
districte de Ciutat Vella; d’iniciativa municipal a proposta del Consorci de Biblioteques 
de Barcelona; 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 efectes de 
motivació s'incorpora a aquest acord. 

 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

16. – (21PL16871) 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 per al desenvolupament i execució de l’equipament esportiu al 

 carrer de Romà Macaya, 11 de Barcelona, al districte de Sarrià - Sant Gervasi, 
promogut per SIL CLUB, SL; atesa la petició formulada pel promotor a fi d’introduir 
esmenes en el document, i tot això d’acord amb l’informe de la Direcció de Serveis de 
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Planejament i de la Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient 
i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; ADVERTIR als promotors del Pla, de 
conformitat amb l’article 95.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que disposen d’un termini de tres 
mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per instar la 
tramitació del planejament de referència; en cas que no ho facin, es declararà la 
caducitat d’aquest procediment i s’arxivaran les actuacions; i NOTIFICAR el present 
acord als promotors del Pla. 

 
17. – (22PL16915) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament 
situat a l’avinguda J. V. Foix, 103-109 al barri de Sarrià, al districte de Sarrià - Sant 
Gervasi, 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; informe que consta a l'expedient i a 
efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

 

18. – (22PL16938) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana de l’àmbit del 
Centre de Recerca Biomèdica i parcel·la veïna, ubicats al carrer de Teodor Roviralta, de 
Barcelona, al districte de Sarrià - Sant Gervasi, d’iniciativa privada, promogut per la 
Fundació La Caixa; 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 efectes de 
motivació s'incorpora a aquest acord. 

 
Districte de Sant Andreu 

 

19. – (22PL16922) 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 de 
millora urbana del sector "La Maquinista" Barcelona, al districte de Sant Andreu; 
d’iniciativa privada promogut per Unibail-Rodamco-Westfield; atesa la sol·licitud 
presentada per un representant de la societat promotora del pla esmentat i que al seu 
torn es fa constar a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i d’Actuació 
Urbanística que consta a l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de motivació; 
ADVERTIR els promotors del Pla, de conformitat amb l’article 95.1 de la Llei 39/2915, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació 
d’aquest acord, per dur a terme les activitats necessàries per continuar la tramitació, 
en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del procediment i s’arxivaran les 
actuacions; i NOTIFICAR el present acord als promotors del Pla. 
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Districte de Sant Martí 
 
20. – (22PL16896) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació del CAP Besòs, 
situat al carrer d’Alfons el Magnànim, 57, 59 - 59 B, al districte de Sant Martí, 
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; informe que consta a l'expedient i a efectes de 
motivació s'incorpora a aquest acord. 

 
21. – (22PL16937) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla de millora urbana de les illes 
delimitades pels carrers de Cristóbal de Moura, Pallars, Agricultura i Treball dins del 
districte d’activitats 22@ i Modificació de la Fitxa 2963 del Pla especial del catàleg de 
patrimoni arquitectònic de Barcelona de la ciutat de Barcelona, al districte de sant 
Martí, d’iniciativa privada, promogut per Lenape Investments, SLU en representació 
dels propietaris de l’única finca amb aprofitament privat inclosa en l’àmbit de 
planejament (Udin, SL i Domasa, 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; informe que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord. 

 

d) Proposicions 
 

D) Part d’impuls i control 
 

- Proposició d’iniciativa ciutadana. 
 
22.- INSTAR l’Ajuntament de Barcelona i el Govern Municipal a reforçar la cooperació amb 

les organitzacions palestines i internacionals, incloses les israelianes, que treballen per 
posar fi a la violació de drets humans de la població palestina, i a denunciar el crim 
d’apartheid contra el poble palestí i, en coherència, a adoptar els tràmits pertinents per 
a suspendre les relacions institucionals amb l’estat d’Israel, inclòs l’acord d’amistat i 
cooperació Barcelona - Gaza - Tel-Aviv, fins que les autoritats israelianes no 
implementin les recomanacions dictades per les organitzacions internacionals per tal 
de fer efectiu el compliment del dret internacional i els drets humans del poble palestí. 

 

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 


