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Consell Municipal – Actes
ACTA Consell Municipal, sessió de 29 d'octubre de 2021.

A la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat, el 29 d'octubre 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.: Janet Sanz Cid, Laura Pérez
Castaño, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons,
Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Pau Gonzàlez Val, 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, Eva Parera Escrichs, Óscar Benítez Bernal 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.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.05 h.
A) Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 29 de setembre de
2021.
Es donen per llegides les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 29 de setembre de
2021 del Plenari del Consell Municipal, l'esborrany de les quals ha estat tramès a tots els
membres del Consistori; i s'aproven per unanimitat.
B) Part informativa
a) Despatx d'ofici
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. Acta de la presa de possessió de l'Im. Sr. Óscar Benítez Bernal que tingué lloc el dia 29 de
setembre de 2021.
2. Decret de l'Alcaldia, de 30 de setembre de 2021, que assigna, de conformitat amb allò
disposat a l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i a l'article
11.2 ROM, a l'Im. Sr. Óscar Benítez Bernal el règim de dedicació exclusiva, amb les
retribucions establertes a l'acord del Plenari del Consell Municipal del 16 de juliol de 2019 per
als regidors/es portaveus titulars de Grup Municipal i efectes des del 29 de setembre de
2021.
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3. (2021/4844) Decret de l'Alcaldia, de 30 de setembre de 2021, que nomena el Sr. Pablo
Angel Solanilla Franco com a Comissionat de Promoció de Ciutat, amb efectes del dia 22 de
setembre de 2021.
4. Decret de l'Alcaldia, de 30 de setembre de 2021, que cessa la Sra. Alba Gómez Rodríguez
com a membre del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc amb efectes 30 de
setembre de 2021.
5. Decret de l'Alcaldia, de 30 de setembre de 2021, que nomena el Sr. Juan Castelló
Domínguez com a membre del Consell Municipal del Districte de les Corts, en substitució del
Sr. Javier de Erausquin Marsal que cessarà amb efectes 30 de setembre de 2021.
6. Decret de l'Alcaldia, de 30 de setembre de 2021, que nomena el Sr. Yeray Mellado García
membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris, en substitució del Sr. Daniel Elicegui
Serrate.
7. Decret de l'Alcaldia, de 30 de setembre de 2021, que designa la Ima. Sra. Laia Bonet Rull
membre del Consell d'Administració del Consorci Autoritat del Transport Metropolità, en
representació de l'Ajuntament de Barcelona, i en substitució de la Ima. Sra. María Rosa
Alarcón Montañes.
8. Decret de l'Alcaldia, de 30 de setembre de 2021, que designa la Ima. Sra. Laia Bonet Rull
membre del patronat de la Fundació Privada Mobilitat Sostenible i Segura, en substitució de la
Ima. Sra. María Rosa Alarcón Montañes.
9. Decret de l'Alcaldia, de 30 de setembre de 2021, que nomena la Sra. Neus Pons Pena,
Vicepresidenta primera del Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona, en la
seva condició de representant d'una associació membre del Plenari de l'esmentat Consell.
10. Decret de l'Alcaldia, de 30 de setembre de 2021, que Primer.- Nomena la Sra. Gemma
Verdés Prieto, membre del Plenari i de la Comissió Permanent del Consell de la Formació
Professional de la ciutat de Barcelona, en la seva condició de representant del Consorci
d'Educació de Barcelona com a Directora d'Ensenyaments Postobligatoris del Consorci
d'Educació de Barcelona. Segon.- Nomena la Sra. Rosa Maria Janer Morte, en la seva condició
de representant de Comissions Obreres, suplent del Sr. Rodrigo Plaza Pérez quan per causa
justificada no pugui assistir a les sessions del Plenari o la Comissió Permanent del Consell de
la Formació de la ciutat de Barcelona.
11. Decret de l'Alcaldia, de 30 de setembre de 2021, que delega, a l'empara d'allò establert a
l'article 13.2 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona en el
Gerent d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica les atribucions següents: "L'exercici de
quantes accions siguin necessàries així com la interposició dels recursos administratius o
econòmic-administratius que es considerin procedents i el seu seguiment per tots els seus
tràmits en relació a la resolució de la Demarcación de Costas en Cataluña (Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar) de data 6 de juliol de 2021, de liquidació del cànon
del segon semestre de l'exercici 2021, per un import de 45.282,69 €, corresponent a la
concessió demanial C-1004-B Instalaciones Olímpicas (002/96) Frente Marítimo de Poble Nou.

2
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
3 de desembre del 2021

CSV: 68db-cc45-5067-71d2

12. Decret de l'Alcaldia, de 7 d'octubre de 2021, que modifica el Decret d'Alcaldia S1/D/20191312, de 15 de juny, de delegació d'atribucions en els/les gerents/tes de l'administració
municipal executiva en matèria de contractes administratius o privats de caràcter plurianual.
13. Decret de l'Alcaldia, de 7 d'octubre de 2021, que designa l'Im. Sr. Óscar Benítez Bernal
membre de les comissions següents: Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports en
substitució de la Ima. Sra. Eva Parera Escrichs; Comissió d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat en substitució de la Ima. Sra. Eva Parera Escrichs i Comissió de
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en substitució del Sr.
Manuel Valls Galfetti.
14. Decret de l'Alcaldia, de 7 d'octubre de 2021, que nomena el Sr. Marc Pinedo Grau
membre de la Comissió Tècnica del Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipaments de Teatres
de Barcelona, en substitució del Sr. Josep Maria Melo i Carrera.
15. Decret de l'Alcaldia, de 7 d'octubre de 2021, que nomena el Sr. Jaume Tomillero Cabot
com a membre del Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella.
16. Decret de l'Alcaldia, de 7 d'octubre de 2021, que comunica al Plenari del Consell
Municipal, pel seu assabentament, la designació de l'Im. Sr. Óscar Benítez Bernal com a
Portaveu del Grup Polític Municipal Barcelona pel Canvi, amb efectes 29 de setembre de
2021.
17. Decret de l'Alcaldia, de 7 d'octubre de 2021, que accepta el càrrec de membre del Ple de
la Comissió Nacional per a la Commemoració de l'50è Aniversari de la mort de Picasso, creada
en virtut del que disposa el Reial Decret 245/2021, de 6 d'abril, modificat amb posterioritat
pel Reial Decret 786 / 2021, de 7 de setembre, indicant expressament que la representació
de l'Ajuntament de Barcelona en el Ple de l'esmentada Comissió serà exercida directament
per aquesta alcaldessa o pel tinent d'Alcalde de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Im.
Sr. Jordi Martí Grau, per delegació de l'alcaldessa i com a responsable de l'administració
municipal en l'àmbit material de Cultura.
18. Decret de l'Alcaldia, de 7 d'octubre de 2021, que completa el Decret d'Alcaldia de 16 de
setembre de 2021 en el sentit d'establir que les persones que substitueixen a les designades
com a membres del Consell General del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona són les següents: Im. Sr. Jordi Martí Grau, tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació,
Ciència i Comunitat, en substitució del Sr. Joan Subirats Humet; i Im. Sr. Pau Gonzàlez Val,
Regidor d'Educació, en substitució de la Sra. Maria Truñó Salvadó.
19. Decret de l'Alcaldia, de 7 d'octubre de 2021, que nomena la Sra. Sonia Amable Abellán
com a membre del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, en substitució de la Sra.
Maria Carmen Coll Truyol amb efectes 10 d'octubre de 2021.
20. Decret de l'Alcaldia, de 19 d'octubre de 2021, que delega la convocatòria i la presidència
de l'Audiència Pública del nou Reglament de Participació Ciutadana en el Regidor de
Participació i Drets de la Ciutadania, Im. Sr. Marc Serra Solé.
21. Decret de l'Alcaldia, de 21 d'octubre de 2021, que Primer.- Delega, a l'empara d'allò
disposat a l'article 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, en el Gerent de Mobilitat i
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infraestructures l'atribució següent: Atorgament de llicències de canalitzacions per a
l'execució d'obres a la via pública; i Segon.- Deixa sense efecte l'apartat 3, subapartat 3.1,
del Decret d'Alcaldia de 10 de juliol de 2019 (S1/D/2019-1551) que delegava aquesta
atribució a la Regidora de Mobilitat, la qual havia estat posteriorment assumida per la tinenta
d'Alcaldia d'Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana
per Decret de 20 de setembre de 2021.
22. (2021/5426) Decret de l'Alcaldia, de 21 d'octubre de 2021, que nomena el Sr. Oriol
Altisench Barbeito, personal d'alta direcció, adscrit en el lloc de gerent adjunt, de la Gerència
Adjunta de Mobilitat, amb efectes 2 de novembre de 2021.
23. Decret de l'Alcaldia, de 21 d'octubre de 2021, que designa la Sra. Míriam Casanova
Domènech com a membre del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona en
representació del Grup Municipal Popular, i en substitució del Sr. Xavier Cañigueral González.
24. Decret de l'Alcaldia, de 21 d'octubre de 2021, que nomena la Sra. Paula Añó Santiago
com a membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí, en substitució del Sr. Óscar
Benítez Bernal, amb efectes 5 d'octubre de 2021.
25. Decret de l'Alcaldia, de 21 d'octubre de 2021, que Primer.- Cessa els Srs. Llorenç Sena
González i Joan Manel del Llano Ribas com a membres del Consell Municipal del Districte de
Sarrià-Sant Gervasi, amb efectes 29 d'octubre de 2021; i Segon.- Nomena la Sra. Cristina
Cardona Altés membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
26. Decret de l'Alcaldia, de 21 d'octubre de 2021, que estableix els serveis essencials per a la
convocatòria de vaga prevista per al dia 28 d'octubre.
b) Mesures de govern
1. Impuls de l'economia blava a Barcelona.
Intervenen les Sres. i els Srs. Collboni, Puig, Vila, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.
Es dóna per tractada
2. Superilla Barcelona per regenerar Barcelona i els seus barris.
Intervenen les Sres. i els Srs. Sanz, Coronas, Martí Galbis, Corbacho, Ramírez, Parera i
Barceló.
Es dóna per tractada
c) Informes
El Sr. Martí Grau s'absenta de la sessió.
C) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
1. (20210323-IMHAB) Aprovar l'addenda del Conveni marc de col·laboració, de 27 de
novembre de 2020, 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 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), que l'integrarà com a document annex, a fi i efecte d'afegir en
l'objecte del conveni sòls i finques de caràcter demanial i també per regular, de forma
diferenciada, el procediment d'atorgament i les condicions de la concessió corresponent.
Aprovar les propostes de modificació de les clàusules del Conveni marc que es concreten en
l'informe jurídic que consta a l'expedient que incideixen en la simplificació, claredat i
transparència del procediment d'assignació i atorgament dels drets de superfície i concessions
demanials sobre els solars i finques incloses en el Conveni, així com en el suport econòmic
municipal; i aprovar, en conseqüència, el text refós del Conveni marc que les incorpora i que
s'adjunta al present acord. Establir que la Comissió d'Economia i Hisenda del Consell
Municipal ratificarà, si s'escau, una vegada complimentat el pertinent tràmit d'informació
pública, els actes d'assignació i atorgament dels drets de superfície i concessions demanials
sobre els solars i finques que adopti la Regidora d'Habitatge i Rehabilitació i Presidenta de
l'IMHAB en execució del Conveni, ja es tractin de béns patrimonials com de béns demanials i
que la incorporació en el fins del Conveni i retirada d'aquest de nous sòls i finques, ja siguin
demanials o patrimonials, es durà a terme pel propi Plenari del Consell Municipal. Conferir
expressament a l'IMHAB, de conformitat amb l'article 3.1.g) dels seus Estatuts la realització,
en nom i representació de l'Ajuntament de Barcelona, dels actes d'atorgament de les
escriptures públiques de constitució dels drets de superfície així com del conjunt de gestions i
altres actes de domini, disposició i administració previstos en el propi Conveni per al
compliment dels seus fins, també respecte dels sòls i finques de caràcter demanial que ja
estiguin incorporats al Conveni i els que s'hi puguin incorporar amb posterioritat; i atorgar a
l'IMHAB l'apoderament necessari per procedir a tal efecte, havent de donar compte a
l'Ajuntament de la constitució, transmissió, modificació i extinció dels drets reals de
superfície, així com dels actes de gravamen, sobre aquests béns de naturalesa demanial, i
liquidar i si s'escau ingressar anualment els resultats obtinguts. Facultar àmpliament a 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 refós referit en el punt segon, i en relació als béns demanials, per a l'adopció i
formalització dels actes resolutoris específics d'assignació i atorgament de la concessió
demanial sobre els solars i les finques incorporades en el propi Conveni i que siguin aptes per
a les seves finalitats, 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 refós
del Conveni en el Registre de Convenis de conformitat amb l'article 14 de la Llei 19/2014, de
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29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i el Decret de l'Alcaldia
de 28 de desembre de 2015.
Intervenen les Sres. i els Srs. Martín, Baró, Munté, Sierra, Ramírez, Benítez 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, dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el Sr.
Benítez, i també de la Sra. Barceló.
El Sr. Martí Grau s'incorpora a la sessió.
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
2. (01 OOFF2022) Aprovar provisionalment la modificació per a l'exercici de 2022 i successius
de les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre béns
immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.3. Impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 1.4. Impost sobre activitats
econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; núm. 2.2 Recàrrec
a l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics; núm. 3.1. Taxes per serveis generals;
núm. 3.2. Taxes per serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes
per serveis urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i
altres serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de
mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a
animals de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions
especials; núm. 3.9 Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini
públic local i la prestació d'altres serveis a favor d'explotadors de serveis de
telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques; núm. 3.10. Taxes per
la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis; núm. 3.11.
Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor
d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general; núm. 3.12. Taxes
per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis
culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per
la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d'empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil; núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia
elèctrica, gas, aigua, i hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus
municipals generats en els domicilis particulars; núm. 4. Contribucions especials; Categories
fiscals de les vies públiques de la Ciutat; imposar les taxes incorporades a l' Ordenança fiscal
núm. 3.9 d'acord amb la documentació obrant a l'expedient; sotmetre les esmentades
Ordenances fiscals a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, comptadors des
de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, dins dels quals els
interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; i
tenir per aprovada definitivament la modificació de les ordenances fiscals en el supòsit que no
es presentin reclamacions.

6
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
3 de desembre del 2021

CSV: 68db-cc45-5067-71d2

Intervenen les Sres. i els Srs. Collboni, Castellana, Artadi, Guilarte, Bou, Parera, Barceló i
Ballarín.
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, i el vot en contra 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. Benítez, i també de la Sra.
Barceló.
3. (EM 2021-09/24) Aprovar definitivament la modificació del Pressupost de l'exercici 2021 de
l'Institut Municipal d'Informàtica, de l'Institut Municipal de Serveis Socials, de l'Institut
Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, Institut Barcelona Esports, Institut Municipal de
Mercats en concepte de crèdit extraordinari, per donar cobertura a les despeses de capítol 3
implementades per les entitats financeres i no previstes al pressupost.
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, i també dels Srs. Bou i
Ramírez.
4. (DP-2021-28226) Modificar la condició resolutòria establerta per acord del Plenari del
Consell Municipal de 22 de desembre de 2017 i en l'acta de cessió gratuïta a favor de
l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) formalitzada l'1 de
juny de 2018, condició que grava la finca, objecte de cessió de propietat, del carrer General
Vives núm. 4-6 (registral 34.340 del Registre de la Propietat núm. 8 de Barcelona), en el
sentit d'establir que el termini de cinc anys atorgat per a dur a terme la construcció,
instal·lació i posada en funcionament de la promoció d'habitatges començarà a comptar amb
efectes 5 de juliol de 2021, data de formalització per part de l'IMHAB de l'escriptura de
constitució del dret de superfície a favor de la cooperativa Torrent Viu SCCL, amb aquesta
finalitat; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a
concretar, clarificar i executar el present acord.
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, dels Srs. Bou i Ramírez, de
la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també de la Sra. Barceló.
El Sr. Martí Grau s'absenta de la sessió.
5. (DP-2021-28235) Incorporar, vincular i destinar el solar situat al carrer Doctor Letamendi
núm. 99-101 (finca registral 19.443 del Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona), els
immobles situats al carrer Doctor Letamendi núm. 103 (finca registral 6.789 del Registre de
la Propietat núm. 11 de Barcelona), al carrer Mont-ral núm. 37 (finca registral 6.914 del
Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona), i al carrer Mont-ral núm. 39-41 (finca
registral 7.282 del Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona), tots ells de propietat
municipal, al Conveni Marc formalitzat el 27 de novembre de 2020 entre l'Ajuntament de
Barcelona, l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, la Federació de
Cooperatives d'Habitatge de Catalunya, la Coordinadora de Fundacions d'Habitatge de
Catalunya, l'Associació Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (Sectorial d'Habitatge
Cooperatiu), i l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya (GHS), i
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aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de novembre de 2020; i
retirar de la vinculació a l'esmentat Conveni i les seves finalitats el solar situat a la Via
Augusta núm. 425, per manca d'idoneïtat a les finalitats previstes.
(Tractat conjuntament amb els punts 6 i 7)
Intervenen les Sres. i els Srs. Martín, Baró, Mascarell, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.
S’aprova el dictamen en debat amb l'abstenció de la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també de la
Sra. Barceló.
6. (DP-2021-28244) Deixar sense efecte, a sol·licitud de l'Institut Municipal de l'Habitatge i
Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la cessió gratuïta de propietat respecte la finca situada al
passeig Torras i Bages núm. 126-128, realitzada a favor de l'esmentat Institut per acords del
Plenari del Consell Municipal en sessions de 29 de març i 25 d'octubre de 2019 i formalitzada
en acta de 7 de juliol de 2020; formalitzar la reversió de la propietat de la finca a favor de la
Corporació municipal; incorporar aquest bé a l'epígraf de béns immobles de l'Inventari
Municipal com a bé afectat al Patrimoni Municipal d'Urbanisme; inscriure l'esmentada finca al
Registre de la Propietat; incorporar, vincular i destinar l'esmentada finca al Conveni Marc
formalitzat el 27 de novembre de 2020 entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal
de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, la Federació de Cooperatives d'Habitatge de
Catalunya, la Coordinadora de Fundacions d'Habitatge de Catalunya, l'Associació Xarxa
d'Economia Solidària de Catalunya (Sectorial d'Habitatge Cooperatiu), i l'Associació de
Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya (GHS), i aprovat per acord del Plenari
del Consell Municipal en sessió de 27 de novembre de 2020.
(Tractat conjuntament amb els punts 5 i 7)
S’aprova el dictamen en debat amb l'abstenció de la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també de la
Sra. Barceló.
7. (DP-2021-28260) Deixar sense efecte, a sol·licitud de l'Institut Municipal de l'Habitatge i
Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la cessió gratuïta de propietat respecte la finca situada al
carrer Bolívia núm. 25-29, (anteriorment carrer Bolívia núm. 23-27) realitzada a favor de
l'esmentat Institut per acord del Plenari de 22 de desembre de 2017 i formalitzada en acta
administrativa d'1 de juny de 2018; formalitzar la reversió de la propietat de la finca a favor
de la Corporació municipal; incorporar aquest bé a l'epígraf de béns immobles de l'Inventari
Municipal com a bé afectat al Patrimoni Municipal d'Urbanisme; inscriure l'esmentada finca al
Registre de la Propietat; incorporar, vincular i destinar l'esmentada finca al Conveni Marc
formalitzat el 27 de novembre de 2020 entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal
de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, la Federació de Cooperatives d'Habitatge de
Catalunya, la Coordinadora de Fundacions d'Habitatge de Catalunya, l'Associació Xarxa
d'Economia Solidària de Catalunya (Sectorial d'Habitatge Cooperatiu), i l'Associació de
Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya (GHS), aprovat per acord del Plenari
del Consell Municipal en sessió de 27 de novembre de 2020.
(Tractat conjuntament amb els punts 5 i 6)
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S’aprova el dictamen en debat amb l'abstenció de la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també de la
Sra. Barceló.
El Sr. Martí Grau s'incorpora a la sessió.
8. (DP-2021-28236) Adscriure i constituir un dret real d'aprofitament a favor de l'Institut
Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, respecte de la finca de domini públic
situada a l'avinguda del Carrilet núm. 22-24, destinada a la construcció i gestió d'una
promoció d'habitatges de protecció oficial per allotjament dotacional de titularitat pública,
mitjançant cessió d'ús temporal o, si s'escau de manera excepcional, arrendament; sotmetre
l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen
reclamacions o al·legacions, tenir per aprovada l'esmentada adscripció i constitució del dret
real d'aprofitament; formalitzar-los d'acord amb les condicions del document annex, que
s'aproven; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a
concretar, clarificar i executar el present acord.
S’aprova el dictamen precedent amb l'abstenció dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el
Sr. Benítez, i també de la Sra. Barceló.
9. (DP-2021-28264) Aprovar el Conveni de col·laboració interadministrativa entre l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA
(REGESA) i l'Ajuntament de Barcelona per a la resolució i liquidació de determinats convenis
subscrits amb REGESA, que s'incorporen a l'expedient i, en la seva aplicació: aprovar, d'acord
amb l'article 230 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'acord transaccional de resolució dels convenis
següents: Conveni de 16 de gener de 2009 signat entre l'Institut Municipal d'Urbanisme
(IMU) i REGESA per a la redacció de la modificació del Pla General Metropolità a la Guineueta
Vella (Canyelles) per a la implantació d'habitatges dotacionals i protegits i nou camp de
futbol; Conveni de 16 de març de 2006 signat entre l'IMU i REGESA mitjançant el qual
s'encarrega a REGESA la gestió per obtenir la finca núm. 271-289 del Pg. Valldaura per
expropiació (casetes Renfe); Conveni de 9 de juliol de 2004 signat entre l'IMU i REGESA
sobre l'execució de la MPGM Primer Cinturó, tram Guinardó; Conveni de 9 de juliol de 2004
signat entre l'IMU i REGESA sobre l'execució de la MPGM Primer Cinturó, tram Garcilaso; ;
establir un saldo resultant de l'execució dels convenis d'1.693.405,78 euros a favor de
REGESA i de 2.274.679,58 euros a favor de l'Ajuntament de Barcelona; TENIR per liquidats
definitivament els referits Convenis; ; establir un saldo total a favor de l'Ajuntament de
Barcelona de 581.273,80 euros; i requerir a REGESA, com a resultat final de les liquidacions
dels referits Convenis, l'abonament, mitjançant transferència bancària, a l'Institut Municipal
d'Urbanisme, amb NIF P5801910J, com a màxim fins el dia 31 de desembre de 2021, d'un
import de 581.273,80 euros. Aprovar, d'acord amb l'article 230 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
la indemnització a favor de REGESA per un import de 609.868,00 euros (IVA inclòs) en
concepte de liquidació definitiva de les despeses derivades de l'execució de l'obra
d'urbanització del passatge Llívia; autoritzar, disposar i obligar la despesa de 609.868,00
euros amb càrrec a la partida pressupostària 0500/22611/15011, a favor de REGESA, amb
NIF A-08905580. Aprovar, també en aplicació del Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i
REGESA que s'aprova, els següents acords, per terminació convencional, de conformitat amb
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l'article 86 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques: aprovar la resolució anticipada de mutu acord del Conveni subscrit
amb la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA) el 4 de
setembre de 2009, en desenvolupament de l'Acord Marc de Col·laboració subscrit pel Consell
Comarcal del Barcelonès i l'Ajuntament de Barcelona el 12 de gener de 2009, relatiu a
l'encàrrec de gestió directa per a la construcció i explotació de l'aparcament subterrani per a
vehicles situat a la plaça Eucaliptus de Torre Baró, amb la reversió a l'Ajuntament de la
totalitat de les obres i instal·lacions; revocar l'adscripció i constitució de dret real
d'aprofitament atorgats a REGESA per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió de 24
de febrer de 2012, rectificat per acord del mateix òrgan el 27 d'abril de 2012, respecte a la
finca municipal situada a l'avinguda d'Escolapi Càncer, núm. 2 (plaça dels Eucaliptus);
aprovar la indemnització a favor de REGESA per import de 2.022.508,72 euros, com a
conseqüència de la resolució del conveni i dels drets d'adscripció d'ús i dret real
d'aprofitament; autoritzar, disposar i obligar la despesa amb càrrec a la partida
pressupostària 0500/22611/15011 a favor de REGESA, amb NIF A-08905580; encarregar a
l'Institut Municipal de l'Habitatge i de Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) la gestió del referit
aparcament. Resoldre i liquidar el Conveni subscrit amb REGESA, de 20 de desembre de
2013, de proveïment de lloguer assequible al barri de Torre Baró; aprovar la despesa de
2.450.788,41 euros en concepte de dèficit d'explotació a favor de REGESA amb NIF A08905580, desglossada en 776.788,41 euros en concepte de dèficit d'explotació fins l'1 de
setembre de 2019 i en 1.674.000,00 euros corresponent al període des de l'1 de setembre de
2019 fins la data de transmissió a l'IMHAB dels habitatges, aparcaments i locals de Torre
Baró; autoritzar, disposar i obligar la despesa de 2.450.788,41 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària 0202-44320-15211, de l'exercici 2021, a favor de l'IMHAB per destinar-lo a les
despeses de dèficit d'explotació del conveni de lloguer assequible al barri de Torre Baró.
Autoritzar l'IMHAB i facultar expressament la seva Presidenta per a que adquireixi els
habitatges, locals i aparcaments ubicats en els edificis B,C, D i G de Torre Baró, identificats
en l'annex 2 del present conveni, i derivats del conveni subscrit amb REGESA, de 20 de
desembre de 2013, de proveïment de lloguer assequible al barri de Torre Baró, i en aquest
sentit: autoritzar, disposar i obligar, en concepte de transferència de capital, la despesa de
8.164.448,98 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 0202-74322-15211 de l'exercici
2021, a favor de l'IMHAB per destinar-lo a les despeses d'adquisició a REGESA dels
habitatges, locals i aparcaments ubicats en els edificis B, C, D i G de Torre Baró, identificats
en l'annex 2 del present conveni, i derivats del conveni subscrit amb REGESA, de 20 de
desembre de 2013, de proveïment de lloguer assequible al barri de Torre Baró. Autoritzar a
l'IMHAB per subrogar 4 préstecs hipotecaris sobre 4 edificis d'habitatges al barri de Torre
Baró de REGESA, d'acord amb les condicions i els imports que es descriuen en l'expedient
núm. F-2104 tramitat per la Direcció de Finançament de la Gerència de Pressupostos i
Hisenda. Facultar per a la signatura del Conveni l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, primer
tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
Intervenen les Sres. i els Srs. Collboni, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.
S’aprova el dictamen en debat amb l'abstenció de la Sra. Guilarte i dels Srs. Sierra i
Corbacho, dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també de la Sra.
Barceló.
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10. (AS 2021-09/22) Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona a la Asociación de
Usuarios de SAP ESPAÑA (AUSAPE) com a membre de ple dret. Acceptar els estatuts que
regeixen la Asociación de Usuarios de SAP ESPAÑA (AUSAPE) i que consten a l'expedient.
Sol·licitar a la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de SAP ESPAÑA (AUSAPE)
l'admissió com a soci. Designar la Sra. Marta Continente Gonzalo representant de la
corporació municipal a l'Assemblea General de l'Associació. Facultar el tinent d'Alcaldia Im.
Sr. Jaume Collboni Cuadrado per efectuar totes les actuacions encaminades a la plena
efectivitat d'aquest acord. Notificar aquest acord a la Asociación de Usuarios de SAP ESPAÑA
(AUSAPE).
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
11. (s/n) Designar la Ima. Sra. María Magdalena Barceló Verea i l'Im. Sr. Óscar Benítez
Bernal representants de l'Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona en substitució, respectivament, del Sr. Manuel Valls Galfetti i de
la Ima. Sra. Eva Parera Escrichs.
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, i també de la Sra. Guilarte
i els Srs. Sierra i Corbacho.
12. (s/n) Ratificar el Decret de l'Alcaldia, de 21 d'octubre de 2021, de nomenament de la Sra.
Natàlia Ferré Giró com adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
S’aprova el dictamen precedent amb el vot en contra de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i
Corbacho.
13. (337/2021) 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. Benítez, i també de la Sra. Barceló.
14. (21XF0813) Aprovar l'expedient 21XF0813 de reconeixement de crèdit per un import de
964,31€ atesa la necessitat de regularitzar la despesa realitzada durant l'exercici 2019,
derivada del contracte 18004885 i la presentació de la factura amb núm. de registre 2021131002, i no reconeguda durant l'exercici corresponent, a favor de CANON ESPAÑA, S.A.U.,
amb NIF A28122125. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import
de 964,31€, amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2021 i aplicació pressupostària
0705/22000/92011, a favor de CANON ESPAÑA, S.A.U.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
15. (20080060C) Desestimar la sol·licitud d'abonament d'una compensació econòmica
sol·licitada per CESPA, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. pel contracte
dels serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals a la ciutat de
Barcelona, zona oest atesos els motius que consten a l'informe de 17 d'agost de 2021 de la
Secretària delegada que consta a l'expedient i que, resumidament, són: a) No s'ha produït
una impossibilitat total o parcial de l'execució del contracte, segons allò disposat a l'article 34
del RD 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19. b) No s'ha produït cap acte que pugui comportar
una variació de les condicions del contracte per part de l'Administració contractant ("ius
variandi"). c) Les disposicions per pal·liar les conseqüències de la COVID-19 han estat
generals i, per tant, han afectat el conjunt de la població i tots els sectors econòmics, sense
que es pugui predicar cap afectació específica del present contracte, que, es recorda, ha
continuat vigent. d) Les causes que s'inclouen en el concepte de força major no inclouen la
pandèmia i, en tot cas, aquestes causes no han suposat cap ruptura substancial de
l'economia del contracte, en la mesura que el contractista ha pogut seguir exercint l'activitat
en les condicions establertes als plecs reguladors del contracte. e) Les pèrdues que
eventualment s'haguessin produït, si és que hi ha hagut, s'haurien d'encabir dins el concepte
de risc i ventura de la concessió. Notificar el present acord als interessats.
S’aprova el dictamen precedent amb l'abstenció 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. Benítez, i també de la Sra. Barceló.
16. (20080060F) Desestimar la sol·licitud d'abonament d'una compensació econòmica
sol·licitada per FCC Medio ambiente pel contracte dels serveis de neteja de l'espai públic i
recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona, zona centre atesos els motius que
consten a l'informe de 17 d'agost de 2021 de la Secretària delegada que consta a l'expedient
i que, resumidament, són: a) No s'ha produït una impossibilitat total o parcial de l'execució
del contracte, segons allò disposat a l'article 34 del RD 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. b) No
s'ha produït cap acte que pugui comportar una variació de les condicions del contracte per
part de l'Administració contractant ("ius variandi"). c) Les disposicions per pal·liar les
conseqüències de la COVID-19 han estat generals i, per tant, han afectat el conjunt de la
població i tots els sectors econòmics, sense que es pugui predicar cap afectació específica del
present contracte, que, es recorda, ha continuat vigent. d) Les causes que s'inclouen en el
concepte de força major no inclouen la pandèmia i, en tot cas, aquestes causes no han
suposat cap ruptura substancial de l'economia del contracte, en la mesura que el contractista
ha pogut seguir exercint l'activitat en les condicions establertes als plecs reguladors del
contracte. e) Les pèrdues que eventualment s'haguessin produït, si és que hi ha hagut,
s'haurien d'encabir dins el concepte de risc i ventura de la concessió. Notificar el present
acord als interessats.
S’aprova el dictamen precedent amb l'abstenció 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. Benítez, i també de la Sra. Barceló.
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17. (20080060U) Desestimar la sol·licitud d'abonament d'una compensació econòmica
sol·licitada per URBASER S.A. pel contracte de serveis de neteja de l'espai públic i recollida de
residus municipals a la ciutat de Barcelona, zona est atesos als motius que figuren en
l'informe jurídic de 19 d'agost de 2021 que figura a l'expedient i que, resumidament, són: a)
No s'ha produït la impossibilitat total de l'execució del contracte durant el període objecte de
la reclamació segons allò disposat a l'article 34 del RD 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que
tampoc seria aplicable, atesa la seva limitació temporal. b) No s'ha demostrat una variació de
les condicions del contracte per part de l'Ajuntament ("ius variandi"), sinó que les restriccions
que es mencionen a la reclamació que van afectar a URBASER, també van tenir
conseqüències per tots els sectors econòmics, pel que no hi ha una situació específica que
afectés únicament a URBASER. c) La crisis sanitària no es una causa de força major, pel que
no es demostrat una ruptura substancial de l'economia del contracte que hagi pogut afectar a
la continuïtat de la prestació segons les condicions establertes al Contracte. d) La disminució
de benefici econòmic durant el període concret objecte de la reclamació s'haurien d'incloure
en el concepte de risc i ventura de la concessió, donat que les condicions establertes en els
seus plecs continuen vigents, tot i la pròrroga forçosa en execució. e) En el temps que dura
aquesta pròrroga forçosa, la recurrent ha estat degudament compensada pels seus serveis,
atès que se li han abonat les quanties devengades, segons allò que es disposa als plecs
d'aplicació a la present concessió. f) Les modificacions introduïdes en la pròrroga forçosa no
afectaven a l'objecte del contracte, sinó que només incidien en aquelles qüestions del servei
que podrien perjudicar la recurrent merament pel transcurs del temps des de l'inici del
contracte. La modificació del preu del contracte que suposaria el restabliment del reequilibri
econòmic que demana URBASER seria una modificació substancial del contracte, prohibida
per la legislació contractual. Notificar el present acord als interessats.
S’aprova el dictamen precedent amb l'abstenció 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. Benítez, i també de la Sra. Barceló.
18. (20XC0188-001) Aprovar la primera addenda al Conveni de col·laboració subscrit el 23 de
desembre de 2020 entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l'Ajuntament de Barcelona pel
manteniment, conservació i millores de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la
Gran Via nord, d'acord amb la Normativa reguladora dels expedients d'autorització de
l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i institucions
aprovada per Decret d'Alcaldia el 27 d'abril de 2011; autoritzar i disposar la despesa per un
import de 5.975.872,05 d'euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària/es D/46409/15162
del pressupost de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures de l'any 2021, a favor de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, per fer front a les despeses derivades
d'aquesta addenda; i facultar la segona tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona per la
seva signatura i la formalització de tots aquells actes que siguin necessaris per l'execució de
la present addenda.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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19. (21XF1037) Aprovar el reconeixement de crèdit per un import total de 1.815,00 euros,
atesa la necessitat d'efectuar el pagament de la factura número 32, presentada per
CUALICONTROL ACI, SAU, amb NIF A28604858, amb número de registre 2021-367126,
corresponent al servei d'auditoria externa de certificació segons norma UNE-EN-ISO
14001:2015 de l'Àrea d'Ecologia Urbana de l'any 2019. Autoritzar, disposar i reconèixer
l'obligació de la despesa per un import de 1.815,00 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària D/22610/15014 del pressupost 2021, a favor de Cualicontrol ACI, SAU, amb
NIF A28604858, en concepte de pagament de la factura relacionada.
S’aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també de
la Sra. Barceló.
Districte d'Horta-Guinardó
20. (20PL16773) Donar conformitat al Text Refós de la Modificació del Pla General Metropolità
a l'àmbit delimitat pels carrers de Sinaí, de Natzaret i de Samaria, d'iniciativa municipal,
d'acord amb l'informe de les Direccions de Serveis de Planejament i de Serveis d'Actuació
Urbanística que consta a l'expedient i, a efectes de motivació, s'incorpora a aquest acord;
trametre aquest acord, juntament amb l'expedient a la Subcomissió d'Urbanisme del municipi
de Barcelona.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
Districte de Sant Andreu
21. (19PL16741) 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 Integral
per a la regulació de l'equipament situat a l'avinguda Meridiana 339-347 al Districte de Sant
Andreu, promogut per IRE-RE Meridiana JV S.L.U., atesa l'existència de motius determinants
d'acord amb l'informe de la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística que consta a
l'expedient i es dona per reproduït a l'efecte de motivació i notificar el present acord als
promotors del pla.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
Districte de Sant Martí
22. (21PL16846) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el PEIiMU per a la concreció dels sòls d'equipament i zona verda del recinte
industrial 'Palo Alto' i per a la regulació de l'equipament situat a la Nau E del Recinte;
d'iniciativa municipal; 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 per unanimitat el dictamen precedent.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
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a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
1. (M1923/2731) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern
municipal a: 1. Elaborar un informe que serà presentat als grups municipals abans del Plenari
del Consell Municipal de novembre de 2021, que incorpori els elements següents: - L'impacte
del preu de l'energia sobre l'economia de les famílies de Barcelona en l'actual context de crisi.
- L'impacte del preu de l'energia sobre l'activitat econòmica d'autònoms i pimes de la nostra
ciutat i els seus efectes sobre la seva competitivitat. - L'estudi de possibles mecanismes per
dotar de beneficis fiscals a famílies i pimes a través de les ordenances fiscals del 2022, tot
establint en base a quins criteris se'n podran beneficiar. - L'estudi de possibles línies de
subvenció per compensar part de la factura elèctrica a famílies i pimes a través del
pressupost del 2022, tot establint en base a quins criteris se'n poden beneficiar. - Una
avaluació conjunta amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, de les
possibilitats d'aprofitament energètic de la biomassa per la ciutat i pels altres municipis amb
territori al Parc. - Una relació de mesures a emprendre de manera urgent des de Barcelona
Energia per tal que els seus clients vegin esmorteïda aquesta constant pujada de preus. Altres mesures materials, normatives o pressupostàries que es puguin explorar des de
l'Ajuntament de Barcelona per fer front a les necessitats d'aquest hivern. 2. Instar al govern
de l'Estat espanyol a: Modificar el Reial Decret 897/2017, del 6 d'octubre, pel que es regula la
figura del consumidor vulnerable, el bo social i d'altres mesures de protecció pels
consumidors domèstics d'energia elèctrica per tal de revisar els requisits que estableixen qui
forma part del col·lectiu vulnerable i del col·lectiu vulnerable sever, tot adequant-lo a la nova
realitat econòmica, amb visió de gènere i ajustant-lo a la realitat territorial.
Intervenen les Sres. i els Srs. Artadi, Zañartu, Corbacho, Bou, Parera, Barceló i Badia.
S’aprova aquesta Proposició/Declaració de Grup amb dos abstencions -emeses pels Srs. Bou i
Ramírez-, i trenta-nou vots a favor de la resta de membres del Consistori.
Del Grup Municipal Ciutadans:
2. (M1923/2724) El Ple del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.Mostra el seu suport al conjunt de centres d'educació públics, concertats i privats de la ciutat,
dependents del Consorci d'Educació de Barcelona. Segon.- Insta el Govern Municipal a
defensar davant el Consorci d'Educació de Barcelona la disponibilitat en l'oferta educativa de
la nostra ciutat, vetllant per la llibertat d'elecció de les famílies i per la màxima qualitat en
l'educació, en particular en els centres sostinguts amb fons públics, inclosos els concertats.
Tercer.- Insta el Govern Municipal a treballar per aconseguir la suficiència de mitjans i
recursos per a l'educació, pública i concertada, per poder complir amb aquest objectiu de
qualitat, millorant el seu finançament i permetent arribar de forma progressiva a la gratuïtat
de la plaça escolar. Quart.- Insta el Govern Municipal a donar suport a la rebaixa de les ràtios
d'alumnes per aula, d'acord amb la natalitat actual, per garantir el manteniment de l'ocupació
i aportar qualitat a sistema. Cinquè.- Insta el Govern de la Generalitat a evitar la inseguretat
jurídica i la incertesa de les famílies que envien els seus fills a l'escola concertada, garantint
en tot moment que la voluntat de pares i mares sigui tinguda en consideració a l'hora de
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mantenir l'oferta i adscriure els alumnes en els diferents centres, respectant els drets de les
famílies i els treballadors.
Intervenen les Sres. i els Srs. Guilarte, Sendra, Munté, Ramírez, Parera, Barceló i Gonzàlez.
Es rebutja aquesta Proposició/Declaració de Grup amb trenta-tres vots en contra -emesos per
les Sres. i pels Srs. Colau, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia, Rabassa, Serra, Tarafa i
Gonzàlez, per les Sres. i pels Srs. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé, Alarcón i
Riera, per les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra,
Zañartu, Castellana i Gassol, i també per les Sres. i pels Srs. Artadi, Munté, Vila, Mascarell i
Martí Galbis-, i vuit vots a favor de la resta de membres del Consistori.
Del Grup Municipal Partit Popular:
3. (M1923/2736) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1.Condemnar enèrgicament els atacs violents i les agressions de les que han estat objecte els
agents del Cos de Mossos d'Esquadra, policies locals, serveis d'emergències així com la resta
de forces i cossos de seguretat de l'Estat. 2.- Mostrar el suport a tots els membres del Cos de
Mossos d'Esquadra i les policies locals per la seva incansable dedicació en la protecció dels
drets i les llibertats de tots els catalans així com a l'hora de preservar la convivència cívica i
pacífica, el manteniment de la seguretat ciutadana i la garantia de l'ordre públic a Catalunya.
3.- Dotar als agents de la Guàrdia Urbana dels recursos humans i materials necessaris en
l'exercici de les seves funcions per tal de fer front al creixement de l'incivisme i la criminalitat
a la nostra ciutat, i per tal de restablir la autoritat dels cossos i les forces policials atès el greu
debilitament que està patint la autoritat de les forces i cossos policials. 4.- Millorar la resposta
policial davant aldarulls, actuacions violentes i incíviques com els botellots de les darreres
setmanes a Barcelona i arreu del territori. 5.- Millorar la col·laboració i la coordinació del Cos
de Mossos d'Esquadra amb les policies locals, especialment a la ciutat de Barcelona on hi ha
un major índex d'inseguretat ciutadana. 6.- Comparèixer com acusació particular en el cas
d'agressions als membres de la Guàrdia Urbana. 7.- Instar al Govern de la Generalitat i al
Govern d'Espanya a fer efectives les millores salarials i de recursos humans dels diferents
cossos.
Intervenen les Sres. i els Srs. Bou, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Benítez, Barceló i Batlle.
Es rebutja aquesta Proposició/Declaració de Grup amb divuit vots en contra -emesos per les
Sres. i pels Srs. Colau, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia, Rabassa, Serra, Tarafa i
Gonzàlez, i també per les Sres. i els Srs. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé,
Alarcón i Riera-, deu abstencions - emeses per les Sres. i pels Srs. Maragall, Alamany, Puig,
Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol-, i tretze vots a favor de la resta
de membres del Consistori.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
4. (M1923/2703) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1)
L'impuls i creació d'un Centre Municipal de Referència i Suport a la Família que ofereixi un
servei d'orientació i acompanyament integral a les famílies per millorar-ne el benestar físic,
psicològic i social en les diferents etapes del seu cicle vital. 2) Garantir, en col·laboració amb
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el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, el desplegament a tots
els districtes de la ciutat de Barcelona.
Intervenen les Sres. i els Srs. Parera, Gassol, Munté, Sierra, Ramírez, Barceló i Riera.
Es rebutja aquesta Proposició/Declaració de Grup amb trenta-tres vots en contra -emesos per
les Sres. i pels Srs. Colau, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia, Rabassa, Serra, Tarafa i
Gonzàlez, per les Sres. i pels Srs. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé, Alarcón i
Riera, per les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra,
Zañartu, Castellana i Gassol, i també per les Sres. i pels Srs. Artadi, Munté, Vila, Mascarell i
Martí Galbis-, i vuit vots a favor de la resta de membres del Consistori.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
Única. (M1923/2701) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda:
1.- Constatar que el Govern espanyol continua incomplint una bona part dels compromisos
adquirits amb la ciutat de Barcelona. 2.- Instar el Govern municipal a renegociar amb el
Govern espanyol el finançament d'infraestructures culturals i científiques segons el pes que la
cultura de la ciutat representa en termes de creació, producció, ocupació i exportació respecte
al conjunt de l'Estat, i a establir nous paràmetres de col·laboració i finançament tant per als
centres nacionals com per al conjunt de l'activitat cultural de referència amb seu a Barcelona,
donant així compliment al Pacte Cultural de Barcelona, acordat per tots els grups municipals i
presentat el proppassat 4 de juny, i assolint una aportació financera estatal equitativa per a
la cultura barcelonina. 3.- Reclamar al Govern municipal que insti el Govern espanyol a
convocar, abans d'acabar el present any, una reunió de la Comissió de Col·laboració
Interadministrativa per acordar els terminis d'execució de la resta de compromisos
d'inversions de l'estat a Barcelona, així com de la reversió d'edificis i sòls llargament
reclamats.
Intervenen les Sres. i els Srs. Maragall, Mascarell, Guilarte, Ramírez, Benítez, Barceló,
Collboni i Martí Grau.
Es rebutja aquesta Proposició amb contingut de Declaració Institucional amb divuit vots en
contra -emesos per les Sres. i pels Srs. Colau, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia,
Rabassa, Serra, Tarafa i Gonzàlez, i també per les Sres. i pels Srs. Collboni, Bonet, Batlle,
Ballarín, Escudé, Marcé, Alarcón i Riera-, cinc abstencions -emeses pels Srs. Bou i Ramírez,
per la Sra. Parera i pel Sr. Benítez, i també per la Sra. Barceló-, divuit vots a favor de la resta
de membres del Consistori, i atès el resultat d'empat en les votacions, la Excma. Sra.
Alcaldessa exerceix el vot de qualitat previst a l'article 86.3 del ROM, i vota en contra.
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/2700) Que el govern municipal es comprometi a fer front als embats socials de
l'Estat defensant la sobirania de Barcelona i els interessos dels barcelonins i barcelonines en
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matèria d'habitatge, blindant la Llei Catalana de Contenció de Rendes en el text de la futura
"Ley Estatal de Vivienda" i prioritzant-ne l'aplicació davant altres regulacions més laxes.
Intervenen la Sra. Baró i la Sra. Alcaldessa.
Acceptat
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
2. (M1923/2733) Que l'Ajuntament de Barcelona dirigeixi la Campanya de Nadal 2021 a
promocionar el comerç de proximitat als deu districtes de la ciutat, donant la consideració de
fira de ciutat a aquelles fires organitzades des dels districtes, així com unificant els criteris i
protocols dels diferents districtes a l'hora de celebrar fires de comerç al carrer garantint al
màxim la celebració dels esdeveniments.
Intervenen les Sres. Munté i Ballarín.
Acceptat
Del Grup Municipal Ciutadans:
3. (M1923/2723) Que el Govern Municipal posi en marxa una taula de treball amb els
representants de veïns i comerç de la Ronda Sant Antoni per a consensuar amb aquests una
solució provisional pel carrer, escoltant els problemes que estan patint des de la finalització
de les obres de renovació del mercat i que estan perjudicant greument la convivència a la
zona i l'activitat del comerç, així com per a consensuar la planificació i calendarització de la
reforma definitiva de la Ronda.
Intervenen la Sra. Guilarte i el Sr. Gonzàlez.
Acceptat
4. (M1923/2722) Que el Govern Municipal publiqui la convocatòria de concessió de
subvencions a la rehabilitació d'habitatges, d'ara endavant, durant el primer semestre de
cada any.
Intervenen el Sr. Corbacho i la Sra. Alcaldessa.
Acceptat
Del Grup Municipal Partit Popular:
5. (M1923/2727) Que el Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2022 no inclogui
subvencions directes nominatives fins que el Consell Plenari aprovi les necessàries i amb
caràcter excepcional en base a raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, sent al
mateix temps, el Consell Plenari de la Corporació municipal a qui s'haurà de rendir comptes i
resultats assolits per aquestes subvencions.
Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Ballarín.
No acceptat
18
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
3 de desembre del 2021

CSV: 68db-cc45-5067-71d2

Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
6. (M1923/2720) Instem el Govern Municipal a atorgar a Pau Gasol Sáez, la Medalla d'Or de
Barcelona, al mèrit esportiu en reconeixement a la seva trajectòria professional, així com per
prestigiar el nom i reputació de la ciutat de Barcelona a tot el món.
Intervenen els Srs. Benítez i Collboni.
Acceptat
De regidora no adscrita:
7. (M1923/2721) Instem el Govern Municipal a crear un espai memorial en record de les
víctimes de la Covid-19 en un lloc central de la ciutat de Barcelona.
Intervenen la Sra. Barceló i la Sra. Alcaldessa.
Acceptat
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/2702) Quines mesures aplica l'Institut Barcelona Esports a l'hora de garantir la
igualtat d'accés i condicions econòmiques per a la pràctica esportiva de les entitats i clubs
que són usuaris d'equipaments esportius municipals de la ciutat, sigui quina sigui la seva
dependència orgànica i/o administrativa?
Intervenen la Sra. Alamany i el Sr. Escudé.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
2. (M1923/2735) Comparteix l'alcaldessa de Barcelona les declaracions del seu Cinquè tinent
d'Alcaldia en que afirma que a Barcelona en relació a la inseguretat, el problema de Barcelona
no és policial sinó de desendreça urbanística i degradació de l'entorn urbà?
Intervenen el Sr. Martí Galbis i la Sra. Alcaldessa.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Partit Popular:
3. (M1923/2728) Te previst l'alcaldessa convocar un plenari extraordinari per determinar si el
Consell Plenari aprova o rebutja donar suport a la candidatura olímpica Pirineus 2030 en
col·laboració amb totes les institucions de Catalunya i Aragó?
Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Alcaldessa.
Es dóna per tractada
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
Únic. (M1923/2734) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec
acceptat en el plenari del 23 de juliol de 2021 amb el següent contingut: (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 els Srs. Mascarell i Martí Grau.
Es dóna per tractat
E) Mocions
F) Declaració Institucional
1. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona: Primer.- Expressa el seu
suport i solidaritat amb els veïns de l'illa de La Palma, especialment amb aquells que s'han
vist obligats a abandonar casa seva o que han perdut els bens, les finques o les explotacions
a conseqüència de l'erupció del volcà. Segon.- Trasllada un missatge de suport a les persones
evacuades de casa seva i, molt especialment, el nostre afecte als qui han perdut els seus
habitatges, els seus cultius o qualsevol altre bé sota la lava. Tercer.- Es posa a disposició dels
municipis de La Palma afectats per l'erupció volcànica per col·laborar i prestar ajut en tot allò
que l'Ajuntament de Barcelona pugui oferir. Quart.- Reconeix i agraeix el treball incansable
que estan desenvolupant els equips d'emergència, cossos i forces de seguretat de l'Estat,
organitzacions no governamentals, exèrcit, policies locals, professionals del sector sanitari,
mitjans de comunicació i tants col·lectius que amb la seva tasca sobre el terreny contribueix a
reduir les conseqüències d'aquest fenomen de la natura.
S’aprova per unanimitat la Declaració Institucional precedent, la qual ha estat llegida pel Sr.
Bou.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 15 hores.
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