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Consell Municipal – Actes
ACTA Consell Municipal, sessió de 23 de juliol de 2021.

A la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, amb pantalla central de
control, el 23 de juliol de 2021, s'hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en sessió
ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes.
Sres. i els Ims. Srs.: Joan Subirats Humet, Janet Sanz Cid, Laura Pérez Castaño, Jordi Martí
Grau, Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé,
Gemma Tarafa Orpinell, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas,
Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa
Alarcón Montañés, Joan Ramon Riera Alemany, Ernest Maragall i Mira, Elisenda Alamany i
Gutiérrez, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i Altés, Jordi Coronas i Martorell, Eva Baró
i Ramos, Gemma Sendra i Planas, Max Zañartu i Plaza, Jordi Castellana i Gamisans, Marina
Gassol i Ventura, Elsa Artadi Vila, Neus Munté Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Jordi
Martí Galbis, Francina Vila i Valls, María Luz Guilarte Sánchez, Francisco Sierra López,
Celestino Corbacho Chaves, José Bou Vila, Óscar Ramírez Lara, Manuel Valls Galfetti, Eva
Parera Escrichs i María Magdalena Barceló Verea, assistits pel secretari general, el Sr. Jordi
Cases Pallarès, que certifica.
Hi és present l' interventor municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa.
La sessió no presencial va ser convocada i se celebra en virtut del que disposa l'article 46.3
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, segons redacció
donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.
El Sr. Secretari constata l'efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala virtual i
acredita la seva identitat, així com l'existència de quòrum legal.
La Presidència obre la sessió a les 10.02 h.
Intervenen la Sra. Alcaldessa i les Sres. i els Srs. Coronas, Collboni, Mascarell, Guilarte, Bou,
Parera i Barceló.
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l'acta de la sessió ordinària de 23 de juny de 2021 del Plenari del Consell
Municipal, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del Consistori; i s'aprova
per unanimitat.
B) Part informativa
a) Despatx d'ofici
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En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. Decret de l'Alcaldia, de 23 de juny de 2021, que fixa l'objectiu de contractació amb reserva
social per a l'exercici 2021, segons la disposició addicional 4ª LCSP, en un import de
10.500.000,00 euros.
2. Decret de l'Alcaldia, de 23 de juny de 2021, que nomena el Sr. Francesc Castellana Aregall
com a president del Consell Econòmic i Social de Barcelona.
3. (2021-0096) Decret de l'Alcaldia, de 23 de juny de 2021, que nomena els/les
representants de la Comissió d'Empara, òrgan col·legiat dins el Consell de Ciutat.
4. (2021-0097) Decret de l'Alcaldia, de 23 de juny de 2021, que nomena membres del
Consell de Ciutat com a representants del Registre Ciutadà.
5. (2021-0098) Decret de l'Alcaldia, d'1 de juliol de 2021, que convoca el procés participatiu
Fòrum Jove 2021 amb efectes 1 de juliol de 2021.
6. (2021/3324) Decret de l'Alcaldia, de 2 de juliol de 2021, que cessa la senyora Laia Claverol
Torres, com a personal d'alta direcció, en el càrrec de gerent de l'Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat, amb efectes 30 de juny de 2021.
7. (2021/3281) Decret de l'Alcaldia, de 2 de juliol de 2021, que nomena personal d'alta
direcció el senyor Jorge Tudela Fernández, adscrit en el lloc de gerent de l'Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat, amb efectes 1 de juliol de 2021.
8. Decret de l'Alcaldia, de 15 de juliol de 2021, que cessa el Sr. Antoni Vidal Ruiz com a
membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella amb efectes 19 de juliol de 2021.
9. Decret de l'Alcaldia, de 15 de juliol de 2021, que designa com a membres de la Secció
Provincial, del Plenari i de la Comissió Permanent del Consejo de Empadronamiento, òrgan
adscrit a l'Instituto Nacional de Estadística, a les persones següents: Sr. Jesús Ladrón de
Guevara Lahuerta, cap del Departament de Població i Processos Electorals, i Sr. Josep Olivé
Figa, coordinador de projectes d'anàlisi i estratègia del Departament de Població i Processos
Electorals, com a substitut.
10. Decret de l'Alcaldia, de 15 de juliol de 2021, que designa vocals de la Comissió Territorial
del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona, en representació de l'Ajuntament de
Barcelona, les persones següents: Im. Sr. Jordi Martí Grau, que actuarà com a vicepresident,
i els Srs. Josep Pujades Cavalleria, Marc Aureli Santos Ruiz, Joan Roca Albert i Carles Vicente
Guitart.
11. Decret de l'Alcaldia, de 15 de juliol de 2021, que Primer.- Faculta els/les gerents d'Àrees
d'Actuació que es relacionen en annex adjunt i en els termes que hi consten, per tal que en el
supòsit d'absència del gerent municipal i/o del/de la gerent d'àrea corresponent, puguin
exercir les facultats delegades en els decrets d'Alcaldia corresponents en matèria de gestió i
administració de personal, en matèria de gestió econòmica i en matèria de contractació, que
tinguin la condició d'urgents i inajornables. Segon.- Faculta els/les gerents de Districte que es
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relacionen en annex adjunt i en els termes que hi consten, per tal que en el supòsit
d'absència del/de la gerent del districte corresponent, puguin exercir les facultats delegades
en els decrets d'Alcaldia corresponents en matèria de gestió i administració de personal, en
matèria de gestió econòmica i en matèria de contractació, així com les facultats delegades
per l'Alcaldia relatives a la incoació, instrucció i resolució d'expedients sancionadors.
12. Decret de l'Alcaldia, de 15 de juliol de 2021, que té per objecte aplicar mesures i criteris
especials dins l'àmbit específic de les concessions i llicències d'ús en els mercats, autoritzades
o adjudicades per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), en execució i
desenvolupament del text de l'ordenança fiscal núm. 3.6, reguladora de les taxes de Mercats
per al 2021, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en data 23 de
desembre de 2020.
13. (21SD0169NT) Ban de l'alcaldessa, de 15 de juliol de 2021, pel qual, atesa la situació
excepcional ocasionada per la Covid-19, es simplifica l'habilitació per desenvolupar amb
caràcter temporal l'activitat de bar en determinats establiments de concurrència pública.
b) Mesures de govern
1. Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030
Intervenen les Sres. i els Srs. Riera, Benedí, Munté, Sierra, Ramírez, Parera i Barceló.
Es dóna per tractada
c) Informes
C) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
1. (2021/0279) Primera.- Aprovar inicialment la declaració de tot l'àmbit del municipi de
Barcelona com a àrea de mercat d'habitatge tens, d'acord amb l'article 2 de la Llei 11/2020,
de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes
d'arrendament d'habitatges i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei
4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge, i de conformitat amb el contingut de la
memòria tècnica explicativa i els informes justificatius que s'incorporen a l'expedient, i amb
les següents característiques particulars: - Una durada de 5 anys, amb possibilitat de
pròrroga. - Una minoració en un 5% del preu de referència, d'acord amb la disposició
addicional primera de la Llei 11/2020. - La inclusió també dels habitatges de més de 150
metres quadrats. - I amb l'especial inclusió constant en l'Annex de la memòria tècnica
explicativa de la relació de les actuacions i mesures que l'Ajuntament de Barcelona durà a
terme durant tot el període de vigència del règim corresponent a fi d'atenuar o capgirar la
situació de mercat tens, en exercici de les competències respectives i en col·laboració amb
altres administracions, en el marc dels instruments locals, supralocals i generals de
planificació i programació d'habitatge. Segona.- Declarar la urgència en la tramitació d'aquest
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acord, segons l'article 3.7 de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, per raons d'interès públic i
per intentar evitar una situació d'inseguretat jurídica, durant unes setmanes, en atenció a què
la declaració inicial del municipi de Barcelona prevista en la Llei 11/2020 caduca el proper 21
de setembre de 2021, en virtut de la disposició transitòria segona de l'esmentada llei.
Tercera.- Sotmetre l'acord a informació pública, mitjançant un anunci al BOPB i al DOGC, per
un termini de 15 dies, d'acord amb la declaració d'urgència en la tramitació d'aquest
procediment; i tenir per aprovada definitivament la declaració del municipi de Barcelona com
a àrea de mercat d'habitatge tens si durant aquest termini no s'hi formulen reclamacions o
al·legacions. L'entrada en vigor de la declaració es produirà l'endemà de la publicació al DOGC
de l'acord d'aprovació definitiva, havent de publicar-se prèviament un anunci al BOPB, al
DOGC i als portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de
Barcelona. Quarta.- Comunicar, d'acord amb l'article 3.6 de la Llei 11/2020, de 18 de
setembre, aquest acord a la Generalitat de Catalunya per a la seva publicació al seu portal de
transparència. Cinquena.- Donar trasllat d'aquesta resolució a la Secretaria d'Habitatge i
Inclusió Social del Departament de Drets Socials i al Departament d'Acció Exterior i Govern
obert de la Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió de Seguiment que ha creat
el Govern per a la Llei 11/2020, de 18 de setembre, i a les entitats representatives
potencialment afectades per la futura declaració identificades pels serveis municipals.
Intervenen les Sres. i els Srs. Martín, Baró, Munté, Sierra, Ramírez, Parera i Barceló.
S'aprova el dictamen en debat amb el vot en contra de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i
Corbacho, dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el Sr. Valls, i també de la Sra. Barceló.
2. (CO 2021-07/20) Ratificar, l'acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci Institut
d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona en la sessió de 24 de març de 2021, relatiu a
l'aprovació de la modificació dels seus estatuts i el seu text refós, d'acord amb el redactat que
consta a l'expedient administratiu, amb l'objecte de millorar-los i adaptar-los a les normatives
recents. Encarregar al Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
l'assumpció del tràmit d'informació pública corresponent i determinar, en conseqüència, que
els anuncis relatius a l'aprovació de la modificació dels estatuts tindran caràcter col·lectiu i
substituiran els que s'haurien de publicar separadament. Sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona que dugui a terme les actuacions materials per a l'execució d'aquest acord, i que
siguin comunes a tots els ens consorciats. Notificar aquest acord al Consorci Institut d'Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona i als seus membres consorciats.
S'aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i
Corbacho, dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el Sr. Valls, i també de la Sra. Barceló.
Districte de Nou Barris
3. (21XF0458) Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per un import de 6.238,32
euros iva inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l'empresa
MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF: A25022427, despeses realitzades l'any 2020 i no
reconegudes en l'exercici que li corresponien, per les obres del canvi d'enllumenat al Camp de
Futbol Ciutat Meridiana, correctament acomplertes per l'empresa MUNTATGES LLEIDA, SA,
amb NIF: A25022427. Convalidar, vistos els informes de la Intervenció Municipal i de l'òrgan
gestor obrants a l'expedient, les actuacions administratives i la despesa corresponent, d'acord
4
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
5 d’octubre del 2021

CSV: 0103-8792-7281-2f22

amb el que estableix l'article 52 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i també als efectes que es preveu a
l'article 28 del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del Sector Públic Local. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la
despesa per un import de 6.238,32 euros, amb càrrec al pressupost de l'any 2021 i partida
D/0608/63220/93314, a favor de MUNTATGES LLEIDA, SA, amb NIF: A25022427.
S'aprova per unanimitat el dictamen precedent.
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
4. (EM 2021-06/16) Aprovar definitivament la modificació del pressupost de l'Institut
Municipal de Serveis Socials per a l'exercici 2021 relatiu a les subvencions nominatives del
capítol IV del pressupost, segons el document annex que consta a l'expedient.
S'aprova per unanimitat el dictamen precedent.
5. (CO 2021-07/19) Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de Turisme
de Barcelona de conformitat amb el text que s'incorpora en l'expedient administratiu.
Sotmetre aquest acord juntament amb els nous estatuts a informació pública per un termini
de trenta dies, d'acord amb l'article 313.3 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals; i en el cas de no presentar-se al·legacions, tenir-los per definitivament aprovats, i com
a conseqüència, ratificar, en virtut de l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, els acords adoptats pel Consell General del Consorci Turisme de Barcelona, en
les sessions del 13 de gener i 14 de juny de 2021, relatius a l'aprovació dels nous estatuts,
de conformitat amb el text que s'incorpora en l'expedient administratiu. Notificar el present
acord als ens consorciats, per al seu coneixement i efectes.
S'aprova per unanimitat el dictamen precedent.
6. (EM 2021-04/10) Resoldre les al·legacions presentades en el tràmit de vista de l'expedient,
i en conseqüència, desestimar de conformitat amb els informes incorporats a l'expedient, les
sol·licituds presentades el 17 de juliol de 2020 i 21 d'octubre de 2020, així com les
al·legacions presentades en data 13 d'abril de 2021 per la societat Barcelona d'Aparcaments
Municipals, SA (BAMSA) en relació a les sol·licituds de reequilibri econòmic financer en el
marc del contracte de concessió del servei públic municipal d'aparcaments de naturalesa de
contracte de gestió de servei públic gestionat per BAMSA.
Intervenen les Sres. i els Srs. Martí Grau, Zañartu, Vila, Sierra, Bou, Parera i Barceló.
S'aprova el dictamen en debat amb l'abstenció de les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig,
Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol, de les Sres. i els Srs. Artadi,
Munté, Vila, Mascarell i Martí Galbis, de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i Corbacho, dels Srs.
Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el Sr. Valls, i també de la Sra. Barceló.
7. (21XF0661, 21XF0559, i 21XF0542) Aprovar els expedients de reconeixement de crèdit
21XF0661, 21XF0559, i 21XF0542 pels imports, 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
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reconèixer les obligacions de les despeses pels imports indicats a l'annex i amb càrrec al
pressupost general de l'exercici 2021, i a les aplicacions pressupostàries en l'annex indicades.
ANNEX:
Expedient: 21XF0661
Empresa: DELOITTE CONSULTING, SLU
Concepte: serveis de seguiment implantació mesures econòmiques COVID19 (CECORE)
durant el període 13.06.2020-20.06.2020.
Factura nº: 0400049797 de data 26 d'abril de 2021 (nº registre: 2021/164299)
Import: 10.717,14 euros
Aplicació pressupostària: 0700 22703 43322
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0559
Empresa: QUESONI SERVEIS INTEGRALS PER AL ESPECTACLE S.C.C.L,
Concepte: servei de proveïment de mitjans humans necessaris per al correcte compliment
dels protocols de mesures de seguretat davant la situació de pandèmia de COVID19 durant el
període 23.12.2020-31.12.2020
Factura nº: 20F0296 de data 31 de desembre de 2020, (nº registre: 2021/155765)
Import: 10.357,60 euros
Aplicació pressupostària: 0700 22703 43141
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0542
Empresa: IGNACIO HUERTOS MARTI
Concepte: servei de Consultoria Roll-Out de SAP Ecofin durant el període 07.07.202017.12.2020
Factura nº: factura núm. 243 de data 17 de desembre de 2020 (nº registre: 2020/458049)
Import: 17.656,91
Aplicació pressupostària: 0701 22703 92612
Exercici pressupostari: 2021
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S'aprova el dictamen precedent amb l'abstenció dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el
Sr. Valls, i també de la Sra. Barceló.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
8. (2/2021 SD) Atorgar la medalla d'honor al mèrit als membres de la Guàrdia Urbana de
Barcelona que figuren en les relacions que consten a l'expedient, en la categoria d'argent per
haver prestat serveis sense interrupció durant 35 anys, sense cap nota desfavorable en els
seus expedients personals, d'acord amb els informes que figuren a l'expedient, el dictamen de
la Comissió de valoració i amb allò previst a l'article 4.2.2 apartat 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
d'argent a l'article 5 del mateix Reglament.
La Sra. Alcaldessa informa que els punts 8, 9, 10 i 11 es tracten conjuntament.
Intervenen els Srs. Batlle, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Valls i la Sra. Barceló.
S'aprova per unanimitat el dictamen en debat.
9. (3/2021 SD) Atorgar la medalla d'honor al sofriment, en la categoria d'argent, al caporal
de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 25806, d'acord amb els informes
que figuren a l'expedient i el dictamen de la Comissió de valoració, ja que concorren els
requisits establerts a l'article 3.2.2 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 d'argent a l'article 5 del mateix
Reglament.
(Tractat conjuntament amb els punts 8, 10 i 11)
S'aprova per unanimitat el dictamen en debat.
10. (4/2021 SD) Atorgar les plaques de reconeixement i les medalles al Mèrit en la categoria
d'argent, a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la Guàrdia Urbana que
figuren en la relació que consta a l'expedient, d'acord amb el dictamen de la Comissió de
valoració i de conformitat amb la Disposició Addicional del Reglament d'Honors i
Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de
2018, en reconeixement a les seves actuacions i col·laboració envers la Guàrdia Urbana de
Barcelona.
(Tractat conjuntament amb els punts 8, 9 i 11)
S'aprova el dictamen en debat amb l'abstenció de les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig,
Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol.
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11. (5/2021 SD) Atorgar les plaques de reconeixement i les medalles d'honor al mèrit, en la
categoria de bronze, als membres i òrgans de la Guàrdia Urbana de Barcelona que figuren a
les relacions que consten a l'expedient, per haver destacat en el compliment de les seves
obligacions professionals o haver realitzat estudis professionals, publicacions científiques o
serveis d'interès públic, que comporten un prestigi per al cos o contribueixen a millorar la
seguretat de la ciutat, d'acord amb el dictamen de la Comissió de valoració i amb el previst a
l'article 4.2.3 apartat a) i 4.2.4 del Reglament d'honors i recompenses dels membres de la
Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, de 17
de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018.
(Tractat conjuntament amb els punts 8, 9 i 10)
S'aprova per unanimitat el dictamen en debat.
12. (33/2021) Atorgar la Medalla d'Honor de Barcelona 2021 als ciutadans, ciutadanes i
entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte, d'acord amb
la relació que consta a l'expedient, com a mereixedors i mereixedores d'aquest guardó,
perquè amb la pràctica de la seva labor professional o social han contribuït al
desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics.
Intervenen les Sres. i els Srs. Alamany, Pérez, Bonet, Artadi, Guilarte, Bou, Valls i Barceló.
S'aprova per unanimitat el dictamen en debat.
13. (267/2021) Modificar l'annex 2 de l'Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018
sobre l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i 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.
S'aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany,
Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol, de les Sres. i els Srs.
Artadi, Munté, Vila, Mascarell i Martí Galbis, de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i Corbacho,
dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el Sr. Valls, i també de la Sra. Barceló.
14. (21XF0531 i altres) (21XF0531 i altres) Aprovar els expedients de reconeixement de
crèdit 21XF0531, 21XF0532, 21XF0533, 21XF0543, 21XF0548, 21XF0579, 21XF0581,
21XF0603, 21XF0628, 21XF0665, 21XF0685, 21XF0778, 21XF0816, 21XF0836 i 21XF0471
pels imports, 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 2021,
i a les aplicacions pressupostàries en l'annex indicades.
ANNEX:
Expedient: 21XF0531
Empresa: FACTIVA LIMITED, DOW JONES
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Concepte: Servei de consulta de premsa internacional durant el període 07.05.202031.10.2020
Factura nº: 79355298 (nº registre: 2020/467745)
Import: 2.529,30 euros
Aplicació pressupostària: 0705/22610/92522
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0532
Empresa: L'APOSTROF, S.C.C.L
Concepte: Servei per dotar de contingut el web "Barcelona mai s'atura"
Factura nº: 221 (nº registre: 2020/439443)
Import: 2.178,00 euros
Aplicació pressupostària: 0705/22610/92521
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0533
Empresa: UNIVERSITAT DE BARCELONA
Concepte: Servei de formació del màster de contractació pública avançada
Factura nº: 2021000621 (nº registre: 2021000621)
Import: 5.880,00 euros
Aplicació pressupostària: 0705/16200/92011
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0543
Empresa: TEXTIL ARTIGAS S.L
Concepte: Compra mascaretes transparents VisibleMask durant el període 25.11.202031.12.2020
Factura nº: 21/21255 (nº registre: 2021/98549)
Import: 2.420,00 euros
Aplicació pressupostària: 0705/22106/92011
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Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0548
Empresa: SUARA SERVEIS SCCL
Concepte: Servei d'informadors via pública prevenció Covid-19 durant el període 03.11.202031.12.2020
Factura nº: 5001908275 (nº registre: 2021/51039)
Import: 55.054,41 euros
Aplicació pressupostària: 0106/22699/92017
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0579
Empresa: INAD-HOC HABITAT, SL
Concepte: Subministrament de mobiliari divers destinat a equipar l'espai del carrer Ciutat, 3,
3a planta durant, amb comanda de data 26 de novembre de 2020
Factura nº: 210001120 (nº registre: 2021/118409)
Import: 2.384,91 euros
Aplicació pressupostària: 0705/63501/92011
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0581
Empresa: Aigües de Barcelona E.M.G.C.I.A, S.A.
Concepte: Consum d'aigua de la Gerència de Recursos durant el període 02.12.202029.12.2020
Factura nº: 20210286683 (nº registre: 2021/51039)
Import: 1.871,69 euros
Aplicació pressupostària: 0705/22101/93312
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0603
Empresa: Actiu Berbegal i Formas, S.A
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Concepte: Adquisició d'una taula Vital PRO destinada a la Regidoria de Comerç, Mercats,
Règim Intern i Hisenda amb comanda de data 5 de novembre de 2020
Factura nº: 38789 (nº registre: 2021/171769)
Import: 196,09 euros
Aplicació pressupostària: 0705/63501/92011
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0628
Empresa: IÑIGO MAGUREGUI SALAS
Concepte: Servei de col·laboració lletrada en la defensa dels interessos municipals en els 7
recursos administratius interposats contra la modificació del Pla General Metropolità per
l'obtenció d'habitatge de protecció pública al sol urbà consolidat de Barcelona durant el
període 14.08.2020-31.12.2020
Factura nº: 2 (nº registre: 2021/170691)
Import: 8.470,00 euros
Aplicació pressupostària: 0705/22604/92014
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0665
Empresa: ARTEPA, S.L.
Concepte: Dinar de treball de la Primera Tinència d'Alcaldia el 29 de desembre de 2020
Factura nº: B2000001149 (nº registre: 2021/124767)
Import: 101,64 euros
Aplicació pressupostària: 0705/22601/92011
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0685
Empresa: ESTEVET BARCELONA, S.L.
Concepte: Dinars de treball de la Tinència d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i
Comunitat, dels dies 16.01.2020 i 06.02.2020
Factura nº: 667728 (nº registre: 2021/61490)
Import: 285,57euros
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Aplicació pressupostària: 0705/22601/92011
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0778
Empresa: CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA
Concepte: Serveis bibliotecaris al Servei de Documentació i Accés al Coneixement de
l'Ajuntament de Barcelona.
Factures nº: 0738 (nº registre: 204290), 0737 (nº registre 204291) i 0736 (nº registre
204292)
Import total: 5.807,12 euros
Aplicació pressupostària: 0705/22610/92033
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0816
Empresa: QUIRON PREVENCION S.L.
Concepte: Servei de reconeixements mèdics de vigilància de la salut per al personal de
l'Ajuntament de
Barcelona i Organismes Autònoms
Factura nº: 20203254 de data 30.11.2020, amb núm. de registre 2020/436961.
Import total: 11.016 euros
Aplicació pressupostària: 0701/22706/93112
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0836
Empresa: FAURA CASAS AUDITORS S.L.
Concepte: Servei d'auditories de compliment de l'exercici 2019 d'ens dependents i consorcis
realitzats durant el període 01.01.2020-09.11.2020.
Factures nº: núm.121031456 de data 25.01.2021, amb núm. de registre 2021-61463;
d'import 1.330,65 euros; núm. 121031460 de data 25.01.2021; amb núm. de registre 202161466, d'import 2.011,73 euros; núm. 121031464 de data 25.01.2021, amb núm. de registre
2021-61468, d'import 7.264,71 euros; núm. 121031466 de data 25.01.2021 amb núm. de
registre 2021-61470, d'import 10.142,59 euros; núm. 121224503 de data 11.06.2021 amb
núm. de registre 2021-240741, d'import 42.341,70; i núm. 121234482 de data 23.06.2021
amb núm. de registre 2021-255306 d'import 6.235,39 euros.
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Import total: 69.326,77 euros
Aplicació pressupostària: 0707/22736/92218
Exercici pressupostari: 2021

Expedient: 21XF0471
Empresa: ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA
Concepte: lloguer de dos vehicles per a l'Oficina de Collserola del mes de desembre del 2020.
Factures nº: El
data 7/1/2021

24/3/2021

l'empresa

va

registrar la

factura

nº

02100060023

de

Import total: 1.626,24 euros (IVA inclòs)
Aplicació pressupostària: 0605/20400/92011
Exercici pressupostari: 2021
S'aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de les Sres. i els Srs. Artadi, Munté, Vila,
Mascarell i Martí Galbis, i també de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i Corbacho.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
15. (20080060ZNord) Acordar la continuïtat del contracte 08000527-011 que té per objecte
"Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-2017) Zona Nord",
adjudicat a la UTE "CCORPORAC.CLD SERVICIOS URBANOS TRATAMIENTO RESIDUOS UTE",
amb NIF U64993256, per un import total de 66.794.982,80 euros (IVA inclòs), i per un
període comprès des de l'1.09.2021 fins el 31.03.2023 o, si fos abans, fins l'inici de l'execució
del contracte en tràmit núm. 18000780L03, de l'expedient 20190001, de conformitat amb el
previst per l'article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i d'acord amb les condicions i
motivacions que consten a l'informe de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus i
a la documentació que figura a l'expedient. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat
contracte per un import d'11.644.055,32 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2023 i amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import net de 4.151.169,79 euros i import IVA de 415.116,98 euros amb tipus impositiu 10%
a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import net de 6.434.335,05 euros i
import IVA de 643.433,50 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22727/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de
46.796.213,83 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net de
16.798.046,36 euros i import IVA d'1.679.804,64 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació
pressupostària D/22727/16211 0502; un import net de 25.743.966,21 euros i import IVA de
2.574.396,62 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311
0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. Autoritzar i
13
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
5 d’octubre del 2021

CSV: 0103-8792-7281-2f22

disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 8.354.713,65 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import net d'1.592.552,65 euros i import IVA de
159.255,27 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0608;
un import net d'1.678.333,18 euros i import IVA de 167.833,32 euros amb tipus impositiu
10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0607; un import net de 3.635.018,37 euros
i import IVA de 363.501,84 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22727/16211 0502; un import net de 689.290,02 euros i import IVA de 68.929,00 euros
amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502.
S'aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i
Corbacho, dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el Sr. Valls, i també de la Sra. Barceló.
16. (0080060Est) Acordar la continuïtat del contracte 08000529-009 que té per objecte els
"Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-2017) Zona Est",
adjudicat a l'empresa URBASER, SA, amb NIF A79524054, per un import total de
26.847.940,15 euros (IVA inclòs), i per un període comprès des de l'1.09.2021 fins el
03.03.2022, de conformitat amb el previst per l'article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i d'acord amb
les condicions i motivacions que consten a l'informe de la Direcció de Serveis de Neteja i
Gestió de Residus i a la documentació que figura a l'expedient. Autoritzar i disposar la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 9.662.740,03 euros, IVA inclòs, amb càrrec
a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import net de 2.992.291,82 euros i import IVA de 299.229,18
euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import
net de 5.792.017,30 euros i import IVA de 579.201,73 euros amb tipus impositiu 10% a
l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2022. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 17.185.200,12 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net
de 3.543.850,88 euros i import IVA de 354.385,09 euros amb tipus impositiu 10% a
l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0610; un import net d'1.298.652,95 euros i import
IVA de 129.865,30 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22727/16311 0609; un import net de 5.990.658,65 euros i import IVA de 599.065,86
euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import
net de 4.789.746,72 euros i import IVA de 478.974,67 euros amb tipus impositiu 10% a
l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502.
S'aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i
Corbacho, dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el Sr. Valls, i també de la Sra. Barceló.
17. (20080060Oest) Acordar la continuïtat del contracte 08000530-008 que té per objecte els
"Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-2017) Zona Oest",
adjudicat a l'empresa CESPA, SA, amb NIF A82741067, per un import total de 89.817.891,31
euros (IVA inclòs), i per un període comprès des de l'1.09.2021 fins el 31.03.2023 o, si fos
abans, fins l'inici de l'execució del contracte en tràmit núm. 18000780L02, de l'expedient
20190001, de conformitat amb el previst per l'article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de
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juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i d'acord amb
les condicions i motivacions que consten a l'informe de la Direcció de Serveis de Neteja i
Gestió de Residus i a la documentació que figura a l'expedient. Autoritzar i disposar la
despesa de l'esmentat contracte per un import de 15.186.607,28 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l'exercici 2023 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb
el desglossament següent: un import net de 5.093.321,45 euros i import IVA de 509.332,15
euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import
net de 8.712.685,16 euros i import IVA de 871.268,52 euros amb tipus impositiu 10% a
l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2023. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un
import de 60.966.906,26 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net
de 20.159.531,72 euros i import IVA de 2.015.953,17 euros amb tipus impositiu 10% a
l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import net de 35.264.928,52 euros i
import IVA de 3.526.492,85 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22727/16311 0502, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost
2022. Autoritzar i disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de
13.664.377,77 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import net
d'1.688.276,85 euros i import IVA de 168.827,68 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació
pressupostària D/22727/16311 0605; un import net d'1.079.032,89 euros i import IVA de
107.903,29 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0604;
un import net de 3.309.692,85 euros i import IVA de 330.969,28 euros amb tipus impositiu
10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0603; un import net de 3.783.157,79 euros
i import IVA de 378.315,78 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22727/16211 0502; un import net de 2.562.001,24 euros i import IVA de 256.200,12 amb
tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502.
S'aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i
Corbacho, dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el Sr. Valls, i també de la Sra. Barceló.
18. (20080060Centre) Acordar la continuïtat del contracte 08000528-012 que té per objecte
els "Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals (2009-2017) Zona
Centre", adjudicat a l'empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SA, amb NIF A28541639, per un
import total de 39.840.852,83 euros (IVA inclòs), i per un període comprès des de
l'1.09.2021 fins el 03.03.2022, de conformitat amb el previst per l'article 235 a) del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, i d'acord amb les condicions i motivacions que consten a l'informe de la Direcció de
Serveis de Neteja i Gestió de Residus i a la documentació que figura a l'expedient. Autoritzar i
disposar la despesa de l'esmentat contracte per un import de 17.813.916,22 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a l'exercici 2022 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import net de 5.309.767,51 euros i import
IVA de 530.976,75 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22727/16211 0502; un import net de 10.884.701,78 euros i import IVA de 1.088.470,18
amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502, condicionat a
l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2022. Autoritzar i disposar la despesa
de l'esmentat contracte per un import de 22.026.936,61 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
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l'exercici 2021 i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import net d'1.669.501,13 euros i import IVA de 166.950,11 amb
tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0606; un import net de
4.213.588,41 euros i import IVA de 421.358,84 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació
pressupostària D/22727/16311 0602; un import net de 6.548.001,03 euros i import IVA de
654.800,10 amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0601; un
import net d'1.609.501,88 euros i import IVA de 160.950,19 euros amb tipus impositiu 10%
a l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502; un import net de 5.983.895,38 euros i
import IVA de 598.389,54 euros amb tipus impositiu 10% a l'aplicació pressupostària
D/22727/16311 0502.
S'aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i
Corbacho, dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el Sr. Valls, i també de la Sra. Barceló.
Districte d'Horta-Guinardó
19. (20PL16804) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic regulador d'una residència assistida amb centre de dia
per a gent gran al carrer Rubió i Ors, núm. 19 de Barcelona; promogut per DOMUS HORTUS,
SL; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència
l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament; informe que consta a l'expedient i a
efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.
S'aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i
Corbacho.
c) Proposicions
La Sra. Alcaldessa informa que per acord de la Junta de Portaveus es modifica l'estructura de
l'ordre del dia en el sentit que, en aquest moment, es tracta l'apartat de Mocions.
1. (s/n) Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor d'aquest Ajuntament
presentada per l'Im. Sr. Joan Subirats Humet, i trametre certificació del present acord a la
Junta Electoral Central als efectes d'atribució de l'esmentada vacant al candidat que
correspongui de la llista electoral de Barcelona en Comú.
Intervenen les Sres. i els Srs. Subirats, Sendra, Martí Grau, Bonet, Mascarell, Guilarte, Bou,
Valls, Barceló i la Sra. Alcaldessa.
S'aprova per unanimitat la moció en debat, la urgència de la qual va ser apreciada per la
Junta de Portaveus.
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
1. (M1923/2427) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Instar el govern municipal a rectificar i deixar de governar Barcelona des de la unilateralitat,
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l'opacitat i la política de grans anuncis, tot treballant per donar resposta a les demandes de la
ciutadania així com als acords d'aquest Consell Plenari i les seves Comissions Informatives.
Això passa per: - Millorar el retiment de comptes del govern municipal amb la ciutadania i els
grups de la oposició, presentant un informe al proper Plenari del Consell Municipal en el que
s'avaluï amb indicadors quantitatius objectius del grau d'execució dels compromisos assolits
en els òrgans de govern de la ciutat, inclòs el Pacte per Barcelona. - Presentar per part del
govern municipal una auditoria del grau de compliment de les iniciatives presentades per
l'oposició i aprovades en Comissions i Plenaris. - Millorar la interlocució i el diàleg amb la
ciutadana i la societat civil convocant una ronda extraordinària de Consells de Barri i dels
diferents òrgans de participació de l'Ajuntament per tal de fer una valoració de la primera
meitat del mandat municipal i corregir aquells àmbits en que l'acció de govern necessita
millorar. - Fer si s'escau, els canvis necessaris en el cartipàs municipal per reforçar les
polítiques de seguretat, civisme, neteja i mobilitat des de la recerca del consens i l'aliança
amb la ciutadania dels barris de la ciutat.
Intervenen les Sres. i els Srs. Artadi, Alamany, Sierra, Bou, Valls, Barceló, Bonet i Martí Grau.
S'aprova aquesta Proposició/Declaració de Grup amb divuit vots en contra -emesos per les
Sres. i pels Srs. Colau, Subirats, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia, Rabassa, Serra i
Tarafa, i també per les Sres. i pels Srs. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé,
Alarcón i Riera-, i vint-i-tres vots a favor de la resta de membres del Consistori.
Del Grup Municipal Ciutadans:
2. (M1923/2417) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta el
Govern Municipal a: Primer.- Revocar i deixar sense efectes l'acord de suspensió aprovat per
la Comissió de Govern en sessió de data 24 d'agost de 2020, pel que fa a l'atorgament de
llicències i l'admissió de comunicacions prèvies i declaracions responsables d'inici d'activitats
per a la instal·lació i/o ampliació de llars compartides, i prorrogat per la mateixa Comissió de
Govern en sessió de data 29 de gener de 2021. Segon.- Presentar, en el termini màxim de
tres mesos, un esborrany d'una nova ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic i llars
compartides, que incorpori criteris particulars, com limitacions temporals i períodes màxims
de vigència de les noves habilitacions, i garanteixi la màxima seguretat jurídica i la
convivència ciutadana, així com els procediments sancionadors i les mesures en causa
d'incompliment d'aquesta normativa. Tercer.- Modificar el Pla Especial Urbanístic
d'Allotjaments Turístics (PEUAT), abans de la seva aprovació definitiva, acceptant les
al·legacions formulades que eviten la prohibició d'iniciar o realitzar aquesta activitat a la
nostra ciutat.
Intervenen les Sres. i els Srs. Guilarte, Baró, Martí Galbis, Ramírez, Parera, Barceló, Sanz i
Marcé.
Es rebutja aquesta Proposició/Declaració de Grup amb vint-i-vuit vots en contra -emesos per
les Sres. i pels Srs. Colau, Subirats, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia, Rabassa, Serra i
Tarafa, per les Sres. i pels Srs. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé, Alarcón i
Riera, i també per les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró,
Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol-, i tretze vots a favor de la resta de membres del
Consistori.
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Del Grup Municipal Partit Popular:
3. (M1923/2422) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda
col·locar de forma immediata l'efígie de S. Majestat el Rei en un lloc preferent i d'honor del
saló de plens de l'Ajuntament de Barcelona, per tal de garantir el compliment de la llei així
com el respecte a la lleialtat institucional.
Intervenen els Srs. Bou i Sierra i la Sra. Alcaldessa.
Retirada
Del regidor Im. Sr. Manuel Valls Galfetti i les regidores Imes. Sres. Eva Parera Escrichs i
Marilén Barceló Verea:
4. (M1923/2414) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda
modificar l'article 24 del PEUAT (aprovat en la Comissió de Govern del passat 29 de gener) i
substituir-lo pel següent text: "L'activitat d'allotjament turístic en llars compartides es
regularà mitjançant Ordenança Municipal. Un cop aprovada definitivament i publicada, qui
estigui duent a terme activitats d'allotjament turístic en llars compartides haurà d'obtenir la
corresponent habilitació administrativa en els terminis, termes i condicions que s'estableixin."
Intervenen les Sres. i els Srs. Barceló, Puig, Martí Galbis, Corbacho, Ramírez, Marcé i Sanz.
Es rebutja aquesta Proposició/Declaració amb vint vots en contra -emesos per les Sres. i pels
Srs. Colau, Subirats, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia, Rabassa, Serra i Tarafa, i també
per les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu,
Castellana i Gassol-, vuit abstencions -emeses per les Sres. i pels Srs. Collboni, Bonet, Batlle,
Ballarín, Escudé, Marcé, Alarcón i Riera-, i tretze vots a favor de la resta de membres del
Consistori.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/2412) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1)
Declarar la importància de l'Administració Local en la gestió dels serveis més propers a la
ciutadania, fet que s'ha pogut corroborar d'una forma encara més intensa a causa de la greu
situació sanitària, econòmica i social que ha de fer front la nostra societat des de l'inici de la
pandèmia ara ja fa gairebé un any i mig. També en àmbits que garanteixen la cohesió a la
ciutat com són la convivència ciutadana i un equilibri dels usos a l'espai públic. 2) Instar a
l'Estat perquè absorbeixi l'import resultant de les liquidacions negatives corresponents al
model de finançament local dels anys 2020 i 2021 i aprovi una disposició legal per
formalitzar-ho. 3) Instar el Govern de l'Estat espanyol que posi a disposició dels ajuntaments
el fons COVID19 de 5.000 milions d'euros per atendre les despeses derivades de la pandèmia
i per al suport del teixit econòmic i social atenent al compromís assolit pel Govern espanyol
l'any 2020. 4) Que l'Estat defineixi l'import dels lliuraments a compte per al 2022 i que en cap
cas aquest sigui inferior al del 2021. 5) Instar al Govern municipal a treballar, conjuntament
amb el Govern de Catalunya, com a autoritat responsable de la tutela financera de
l'Administració Local a Catalunya, per promoure i adoptar els canvis legislatius i acords que es
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detallen en els punts següents: 5.1.- La modificació urgent de la Llei Orgànica 2/2012
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per tal de permetre que els ajuntaments
puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions que ho
justifiquin i que la seva solvència financera ho permeti. 5.2.- Eliminació de l'aplicació de la
regla de la despesa als ajuntaments per a l'any 2022, així com eliminar l'obligació de destinar
els superàvits a reduir deute. 5.3.- Modificació de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
per tal que els ajuntaments puguin fer ús de la seva capacitat d'endeutament per finançar
dèficits corrents en situacions puntuals de desequilibri, sempre que es trobin dintre dels límits
d'endeutament vigents. 5.4- La participació de Barcelona i de la resta d'ajuntaments en els
fons europeus de reconstrucció en la mateixa proporció que el seu pes sobre el conjunt de la
despesa pública. 6) Garantir la màxima execució pressupostària, que aprofiti tots els recursos
tant propis, com provinents d'altres administracions, en especial en polítiques tan essencials
com són les polítiques socials, polítiques actives d'ocupació, polítiques de desenvolupament i
recuperació econòmica, polítiques ambientals o polítiques de convivència i seguretat. 7)
Derogar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL) per tal que l'Ajuntament de Barcelona pugui realitzar les
contractacions de personal necessàries per garantir una correcta prestació dels seus serveis a
la ciutadania. 8) Informar d'aquest acord al Govern de l'Estat espanyol, a la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.
Intervenen les Sres. i els Srs. Maragall, Mascarell, Sierra, Bou, Parera, Barceló, Collboni i
Martí Grau, i la Sra. Alcaldessa.
S'aprova aquesta Proposició amb contingut de Declaració institucional amb cinc vots en
contra -emesos pels Srs. Bou i Ramírez, per la Sra. Parera i el Sr. Valls, i també per la Sra.
Barceló-, i trenta-sis vots a favor de la resta de membres del Consistori amb el text
transaccionat següent.
El Plenari del Consell Municipal acorda: 1) Declarar la importància dels Governs Locals en la
gestió dels serveis més propers a la ciutadania, fet que s'ha pogut corroborar d'una forma
encara més intensa a causa de la greu situació sanitària, econòmica i social que ha de fer
front la nostra societat des de l'inici de la pandèmia ara ja fa gairebé un any i mig. També en
àmbits que garanteixen la cohesió a la ciutat com són la convivència ciutadana i un equilibri
dels usos a l'espai públic. 2) Instar a l'Estat perquè absorbeixi l'import resultant de les
liquidacions negatives corresponents al model de finançament local dels anys 2020 i 2021 i
aprovi una disposició legal per formalitzar-ho. 3) Instar el Govern de l'Estat espanyol que posi
a disposició dels ajuntaments el fons COVID19 de 5.000 milions d'euros per atendre les
despeses derivades de la pandèmia i per al suport del teixit econòmic i social atenent al
compromís assolit pel Govern espanyol l'any 2020. 4) Que l'Estat defineixi l'import dels
lliuraments a compte per al 2022 i que en cap cas aquest sigui inferior al del 2021. 5) Instar
al Govern municipal a treballar, conjuntament amb el Govern de Catalunya, com a autoritat
responsable de la tutela financera dels Governs Locals a Catalunya, per promoure i adoptar
els canvis legislatius i acords que es detallen en els punts següents: 5.1.- La modificació
urgent de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per tal
de permetre que els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què
s'hagin donat situacions que ho justifiquin i que la seva solvència financera ho permeti. 5.2.Eliminació de l'aplicació de la regla de la despesa als ajuntaments per a l'any 2022, així com
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eliminar l'obligació de destinar els superàvits a reduir deute. 5.3.- Modificació de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals per tal que els ajuntaments puguin fer ús de la seva
capacitat d'endeutament per finançar dèficits corrents en situacions puntuals de desequilibri,
sempre que es trobin dintre dels límits d'endeutament vigents. 5.4- La participació de
Barcelona i de la resta d'ajuntaments en els fons europeus de reconstrucció en la mateixa
proporció que el seu pes sobre el conjunt de la despesa pública. 6) Garantir la màxima
execució pressupostària, que aprofiti tots els recursos tant propis, com provinents d'altres
administracions, en especial en polítiques tan essencials com són les polítiques socials,
polítiques actives d'ocupació, polítiques de desenvolupament i recuperació econòmica,
polítiques ambientals o polítiques de convivència i seguretat. 7) Derogar els articles que
afecten l'autonomia local de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), per tal que l'Ajuntament de Barcelona pugui
realitzar les contractacions de personal necessàries per garantir una correcta prestació dels
seus serveis a la ciutadania. 8) Instar a la Generalitat de Catalunya, dins de les seves
competències, a incrementar el seu suport als governs locals catalans per garantir-ne les
seves autonomia i suficiència financeres. 9) Informar d'aquest acord al Govern de l'Estat
espanyol, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes.
Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:
2. (M1923/2419) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda:
Primer.- Instar el Govern de l'Estat espanyol per tal que impulsi la modificació de la Llei
d'Hisendes Locals en relació a les bonificacions previstes en l'Impost sobre Béns Immobles, a
fi i efecte que s'equipari el reconeixement de les bonificacions que ja es contempla respecte a
les famílies nombroses a altres estructures familiars susceptibles de tenir dificultats com
poden ser les famílies monoparentals o monomarentals, entre d'altres. Segon.- Mantenir el
compromís de la convocatòria anual d'ajuts per habitatge habitual dels quals en poden ser
beneficiàries les famílies monoparentals i monomarentals i altres en tant en quan no es
modifiqui la Llei 39/1988 i es reculli la bonificació per les famílies monoparentals i
monomarentals i altres. Tercer- Informar d'aquest acord al Govern de l'Estat espanyol, al
Congrés dels Diputats, al Senat i a les entitats municipalistes. Donar trasllat d'aquest acord a
les entitats en defensa dels drets de les famílies monoparentals i monomarentals, a la Síndica
de Barcelona, al Síndic de Greuges de Catalunya i al Defensor del Pueblo.
Intervenen les Sres. i els Srs. Ballarín, Gassol, Munté, Sierra, Bou, Parera, Barceló i Pérez.
S'aprova aquesta Proposició amb contingut de Declaració institucional amb dos abstencions emeses pels Srs. Bou i Ramírez-, i trenta-nou vots a favor de la resta de membres del
Consistori.
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/2410) Instar el Govern de l'Estat Espanyol a ampliar la moratòria de llançaments a
totes les persones en situació de vulnerabilitat, sigui o no sobrevinguda arran de la Covid19,
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de manera indefinida fins que s'hi doni una solució definitiva, com podria ser la modificació de
la Llei d'Enjudiciament Civil.
Intervenen les Sres. Baró i Martín.
Acceptat
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
2. (M1923/2423) Que el govern municipal informi al Plenari del Consell Municipal de quins
són els criteris que han portat a escollir l'actual Sala Barts com a futura seu de la casa de la
Música de Barcelona, i ha descartat altres espais i equipaments disponibles a la ciutat com "El
Molino", donant per acabat un projecte d'èxit en la recuperació d'un espai emblemàtic del
Paral·lel per l'escena cultural de a ciutat.
Intervenen el Sr. Mascarell i la Sra. Alcaldessa.
Acceptat
3. (M1923/2424) Que el cinquè tinent d'Alcalde i responsable de seguretat a la ciutat de
Barcelona, el regidor Albert Batlle, treballi prioritàriament per garantir la seguretat, el
compliment de l'ordenança de convivència i el compliment de les mesures destinades a lluitar
contra la cinquena onada de la Covid-19 a la ciutat, tot evitant polemitzar amb sectors
compromesos amb l'assoliment d'aquests objectius, com en el dels locals d'oci nocturn.
Intervenen els Srs. Martí Galbis i Batlle.
No acceptat
Del Grup Municipal Ciutadans:
4. (M1923/2416) Que el Govern Municipal estableixi exempcions i / o bonificacions en les
taxes de les àrees d'aparcament en superfície, verds i blaus, de la ciutat de Barcelona que es
trobin en els voltants dels hospitals públics als pacients, residents i no residents a Barcelona,
que hagin d'acudir als mateixos de forma assídua per sotmetre a tractaments crònics o de
llarga durada.
Intervenen el Sr. Corbacho i la Sra. Alarcón.
No acceptat
5. (M1923/2418) Instem el Govern Municipal a fer una revisió de les conseqüències del Pla de
xoc contra la segregació del Consorci d'Educació de Barcelona i, en particular, de l'adjudicació
de places en centres més propers a les llars dels nens afectats, de manera que l'objectiu
d'evitar la concentració d'alumnes vulnerables no impliqui el desarrelament del seu entorn
familiar i veïnal, evitant un possible abandonament prematur dels seus estudis.
Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Alcaldessa.
Acceptat

21
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
5 d’octubre del 2021

CSV: 0103-8792-7281-2f22

Del Grup Municipal Partit Popular:
6. (M1923/2420) Instar al Govern municipal a presentar en el Consell Plenari del mes de
setembre les línies estratègiques que defensarà el govern municipal en la propera cimera
sobre el futur del turisme que es celebrarà a Barcelona els propers 26 i 27 d'octubre, i que
busquin reforçar la Marca Barcelona, posicionant-nos com a referent d'innovació turística,
promoció econòmica i creació d'oportunitats per al conjunt de la població.
Intervenen els Srs. Bou i Marcé.
Acceptat
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
7. (M1923/2413) Instar el govern municipal a comprometre's a no presentar cap mesura de
govern en comissió o plenari sense que hagi estat prèviament enviada als grups de l'oposició
amb un termini mínim de 15 dies abans de la celebració de la comissió o plenari.
Intervenen la Sra. Parera i la Sra. Alcaldessa.
No acceptat
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/2411) Quan té previst l'Ajuntament pagar a les entitats del lleure educatiu la
subvenció extraordinària de l'any 2020 per garantir l'accés a l'educació en el lleure als infants
en situació de vulnerabilitat econòmica?
Intervenen el Sr. Zañartu i la Sra. Alcaldessa.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Partit Popular:
2. (M1923/2421) Quins són els mecanismes de què disposen els serveis socials de
l'Ajuntament per tal d'oferir solucions habitacionals a les famílies que estan en risc d'exclusió
o que han estat desnonades, i quines són les accions previstes des de l'Ajuntament per
atendre l'atenció psicològica a causa dels desnonaments?
Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Alcaldessa
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Regidora no adscrita:
3. (M1923/2415) Quin es el capteniment del govern municipal davant la proliferació
d'assentaments irregulars a la ciutat de Barcelona, tant de persones conflictives com de
famílies que estan en risc pobresa i/o exclusió social i no viuen en condicions de salubritat?
Intervenen la Sra. Barceló i la Sra. Alcaldessa.
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Es dóna per tractada
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
1. (M1923/2425) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec
M1923/2051 acceptat pel govern municipal a petició del grup municipal de Junts per
Catalunya amb el següent contingut: (M1923/2051) Que el Govern de la ciutat presenti en el
termini de tres mesos una Mesura de Govern de prestigi i d'impuls del català a Barcelona que
inclogui els compromisos adquirits en la Comissió de Cultura d'octubre 2020 i el Plenari de
desembre de 2020. La Mesura haurà d'iniciar l'execució de les parts abans de la fi d'any, i
haurà d'especificar el calendari d'execució, l'objectiu concret i numèric a aconseguir, i com
se'n farà seguiment. També haurà d'especificar un finançament adequat per a cada mesura
inclosa.
Intervenen els Srs. Mascarell i Serra.
Es dóna per tractat
E) Mocions
(Tractada abans de la part d'impuls i control)
F) Declaracions Institucionals
1. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Condemnar
tota agressió envers les persones del col·lectiu LGTBI. Segon.- Reiterar el suport i la
col·laboració a la tasca que les entitats del col·lectiu LGTBI estan fent a la ciutat, en especial
l'Observatori contra l'homofòbia per visibilitat i denunciar aquestes agressions LGTBIfòbiques.
Tercer.- Expressar el compromís dels grups signants d'aquesta declaració a no realitzar cap
pacte polític amb forces polítiques que defensen postulats homòfobs i masclistes. Quart.Disseny i implementació de les accions necessàries per a millorar i incrementar la coordinació
i col·laboració del cos de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona en relació a la
prevenció i intervenció en les situacions de violència LGTBIfòbica i masclista que es
produeixin a la ciutat de Barcelona. Cinquè.- Dissenyar campanyes de comunicació,
conjuntament amb les entitats, que es puguin difondre en equipaments públics, transport
públic i on es determini per tal de denunciar l'homofòbia. SISÈ.- Reforçar els programes
educatius en l'àmbit de l'educació formal i informal per tal de combatre el discurs LGTBIfòbic i
a portar visió de gènere. Setè.- Treballar, en el marc del Consell Municipal LGTBI, per trobar
estratègies i accions que ens permetin erradicar les actituds homòfobes a la nostra ciutat.
Vuitè.- Comunicar la present Declaració als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
al govern de la Generalitat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
S'aprova per unanimitat la Declaració Institucional precedent, la qual ha estat llegida per la
Sra. Artadi.
Intervé la Sra. Alcaldessa.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 15.35 h.
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