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Consell Municipal – Acords
ACORDS Consell Municipal, sessió de 26 de novembre de 2021.

Aprovació de l'acta de la sessió de 29 d'octubre de 2021
C) Part Decisòria / Executiva
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
3. (20210321) Aprovar el Pla d'acció sobre Drogues de Barcelona 2021-2024.
4. (FD-2021-11/26) Aprovar inicialment la constitució de la Fundació Manifesta 15 Barcelona
amb la finalitat de dur a terme el programa d'actuacions artístiques i urbanes de caràcter
interdisciplinar acordat en el "Protocol de Manifesta 15 Barcelona" signat el 3 de desembre de
2020 entre l'Institut de Cultura de Barcelona i la International Foundation Manifesta (IFM) i
que va ser ratificat per la Comissió de Govern de 28 de gener de 2021. Aprovar inicialment la
proposta d'Estatuts incorporats a l'expedient. Sotmetre aquest acord de constitució,
juntament amb els Estatuts, a informació pública per un termini de trenta dies; i de no
presentar-s'hi al·legacions, tenir-los per definitivament aprovats. Facultar l'Im. Sr. Jordi Martí
Grau, tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat per a la signatura dels
documents i per a efectuar tots els tràmits necessaris per a l'execució i efectivitat de l'acord.
5. (EM 2021-09/23) Resoldre les al·legacions presentades a l'expedient de modificació de
l'operador econòmic de l'activitat econòmica municipal consistent en la prestació de serveis
odontològics per mitjà de l'empresa pública municipal Foment de Ciutat SA; aprovar
definitivament la modificació de l'operador econòmic de l'activitat econòmica municipal
consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà de l'empresa pública municipal
Foment de Ciutat de Ciutat SA. Aprovar definitivament la modificació dels articles 2 i 2 bis
dels estatuts de la societat municipal Foment de Ciutat SA.
6. (20210197) Aprovar, l'expedient 20210197 de reconeixement de crèdit per un import de
3.059,77 euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de la UNIVERSIDADE
DA CORUÑA, amb NIF Q6550005J, despeses realitzades l'any 2020 i no reconegudes en
l'exercici que els hi corresponia. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per
un import de 3.059,77 euros, amb càrrec al pressupost 2021 i partida 0200/22703/23251, a
favor de UNIVERSIDADE DA CORUÑA amb NIF Q6550005J.
Districte de Nou Barris
7. (21XF1017) Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per un import de 18.017,88
euros atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l'empresa INCOOP SCCL,
amb NIF F60137411, despeses realitzades l'any 2020 i no reconegudes en l'exercici que li
corresponien, per les prestacions del contracte 18002097L01, que té per objecte la Gestió de
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la xarxa d'equipaments de lleure infantil, lot 1 (casals infantil de Ciutat Meridiana, Vallbona i
Trinitat Nova) amb mesures de contractació pública sostenible, corresponents al període
01/01/2020 a 31/01/2020. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un
import de 18.017,88 euros, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix
document, a favor de INCOOP SCCL, amb NIF F60137411.
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
8. (F-2105) Autoritzar a Mercabarna, SA per formalitzar una operació de finançament a llarg
termini, en dos trams, per import màxim global de 35M€ amb Caixabank, SA, d'acord amb les
condicions i els imports que es descriuen en l'annex, que consta a l'expedient.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
9. (368/2021) 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.
10. (20XC0171) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Organisme Autònom Jefatura Central de Tráfico del Ministeri de l'Interior, per a la Gestió de
l'exercici de competències sancionadores per la Comissió d'Infraccions en matèria de trànsit a
les vies urbanes, detectades a través de mitjans de captació i reproducció d'imatges que
permetin la identificació del vehicle matriculat en un estat membre de la UE diferent a
Espanya.
11. (21XF0960/1038/1088) Aprovar els expedients de reconeixement de crèdit 21XF0960,
21XF1038 i 21XF1088 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.
Districte de Sants-Montjuïc
12. (20199202) Aprovar l'expedient 21XF1090 de reconeixement de crèdit per un import de
14.202,69 euros (IVA inclòs), atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de
l'empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SLU amb CIF B17631698, despeses realitzades l'any
2020 al mes de setembre en concepte de "Vigilància de seguretat a Can Batlló" i no
reconegudes a l'exercici que li corresponien. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la
despesa per un import de 14.202,69 euros (IVA inclòs) amb càrrec al pressupost 2021 i
partida D/22701/92412, a favor de IB2 SEGURETAT CATALUNYA amb CIF B17631698.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
13. (s/n) Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci
únic de la Societat Privada Municipal Foment de Ciutat, SA, els acords següents: Primer.Designar la Ima. Sra. Rosa Alarcón Montañés membre del Consell d'Administració de la
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Societat Foment de Ciutat, SA, en substitució del Sr. Mario García Gómez. Segon.- Establir
que el termini de designació de la consellera que es nomena serà l'establert en els respectius
estatuts, sens perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial.
Tercer.- Facultar indistintament el president i el secretari del Consell d'Administració per
comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també
per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la
correcció d'errors materials en cas necessari.
14. (21SD0182NT) Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança sobre l'ús de les vies
i els espais públics de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Plenari del Consell
Municipal de 27 de novembre de 1998, modificada per acord del plenari del Consell Municipal
de 20 de juliol de 2001 i de l'Ordenança reguladora del procediment sancionador, aprovada
definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal en data 26 de març de 2010 i
publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal.
15. (21XF1066) Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per un import total de
96.780,12 euros, atesa la necessitat d'efectuar el pagament de les factures incloses en la
relació que consta a l'expedient, presentades per Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana
Gestió Cicle Integral de l'Aigua, SA, amb NIF A66098435, corresponents a les despeses de
consum d'aigua de fonts i llacs de la ciutat de Barcelona, durant l'any 2020. Autoritzar,
disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 96,780,12 euros, amb càrrec
a l'aplicació pressupostària D/22121/16111 del pressupost 2021, a favor d'Aigües de
Barcelona, Empresa Metropolitana Gestió Cicle Integral de l'Aigua, SA, en concepte de
pagament de les factures relacionades.
16. (192-05-19) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent al següent arbre: 1 exemplar de Cedrus deodara, ubicat a la Universitat
Abad Oliba (C/Bellesguard, 30) del districte Sarrià-Sant Gervasi. Publicar el present acord a la
Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
17. (193-04-19) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Ceratonia siliqua, ubicat als Jardins
Pavellons Güell del districte de Les Corts. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
18. (194-04-19) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres:19 exemplars de Maclura pomifera, ubicats als Jardins
de la Torre Girona, c/ Jordi Girona, 31 del districte Les Corts. Publicar el present acord a la
Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
19. (195-04-19) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
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de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Magnolia grandiflora, ubicat als
Jardins de la Maternitat (davant pavelló Ave Maria, departament de Salut) del districte de Les
Corts. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
20. (199-05-19) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Taxus baccata, ubicat a l'Escola Pia de
Sarrià (c/ Inmaculada, 25-35) del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Publicar el present acord a
la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
21. (205-01-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 9 exemplars de Cocculus laurifolius, ubicats als
Jardins Ignacio de Puig, carrer Boqueria núm. 10 del districte de Ciutat Vella. Publicar el
present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
22. (206-05-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Jaracanda mimosifolia, ubicat a la Via
Augusta, 202-226 del districte Sarrià-Sant Gervasi. Publicar el present acord a la Gaseta
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
23. (207-05-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Ficus Rubiginosa, ubicat a la Via
Augusta, 202-226 del districte Sarrià-Sant Gervasi. Publicar el present acord a la Gaseta
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
24. (208-05-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Erythrina crista-galli, ubicat a la Via
Augusta, 202-226 del districte de Sarrià Sant-Gervasi. Publicar el present acord a la Gaseta
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
25. (209-06-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Ficus drupacea, ubicat a l'avinguda
Sant Josep de la Muntanya, 25 del districte de Gràcia. Publicar el present acord a la Gaseta
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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26. (210-06-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Cupressus sempervirens, ubicat al c/
Betlem, núm. 55 del districte de Gràcia. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
27. (211-06-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Schinus molle situat al carrer
Maignon, núm. 27 del districte de Gràcia. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
28. (212-06-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Ceratonia siliqua ubicat al carrer
Maignon, núm. 27 del districte de Gràcia. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
29. (213-07-20) Aprovar la incorporació al Catàleg d'arbres d'interès local de l'Ajuntament,
per tal d'assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars
de bellesa, raresa i antiguitat, han d'ésser conservats dins el terme municipal, d'una nova
fitxa, corresponent als següents arbres: 1 exemplar de Celtis australis ubicat al carrer Salses,
núm. 89-95 del districte d'Horta-Guinardó. Publicar el present acord a la Gaseta Municipal i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Districte de Ciutat Vella
30. (21PL16849) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació puntual del Pla especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
al Districte 1 de Ciutat Vella per a modificar el nivell de protecció de la finca del carrer Ferran
núm. 34, en compliment de la Sentència dictada per la secció 3a de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 291/2018;
d'iniciativa municipal.
Districte de Sants-Montjuïc
31. (19PL16724) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic Integral per a l'equipament d'allotjament dotacional
destinat a residència d'estudiants al carrer Riera Blanca 149 de Barcelona; promogut per
ALBA SPANISH PROPCO 3 S.L.U.; amb les modificacions respecte al document aprovat
inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la
Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de
motivació s'incorpora a aquest acord; requerir al promotor per tal que, en el termini màxim
d'un any a comptar des del dia següent a la notificació del present acord, acrediti la
constitució de la garantia de 6.192,60 euros (sis mil cent-noranta dos euros i seixanta
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cèntims), corresponent al 12% del valor de les obres d'urbanització inherents al planejament,
als efectes establerts als articles 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i com a requisit previ per a la publicació d'aquest
acord i notificar l'acord adoptat als promotors del Pla.
32. (19PL16730) Suspendre l'aprovació definitiva, de conformitat amb l'article 92.1.b del text
refós de la Llei d'urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost), del Pla Especial
Urbanístic Integral i de Millora Urbana per a l'equipament d'allotjament dotacional destinat a
residència d'estudiants a l'avinguda Paral·lel 25-37 de Barcelona; promogut per Alba Spanish
Propco 1 SLU, 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.
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
33. (20PL16807) Aprovar provisionalment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta
Municipal de Barcelona, la Modificació de PGM per a la implantació d'un centre de recerca
biomèdica, situat al carrer Isaac Newton del terme municipal de Barcelona; d'iniciativa
municipal a proposta de la Fundació bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona - La
Caixa; 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; i trametre l'expedient a la Subcomissió
d'Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
Districte d'Horta-Guinardó
34. (21PL16848) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per la recuperació dels paràmetres de la normativa 13b
al solar situat al carrer Segle XX 3-5; promogut per Fesol Oval, SL; amb les modificacions
respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de
Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística; informe que consta
a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.
Districte de Sant Andreu
35. (19PL16741) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el 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 SLU; amb
les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la
Direcció de Serveis de Planejament i resoldre les al·legacions presentades en el tràmit
d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de la Direcció de
Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i
a efectes de motivació s'incorporen a aquest acord.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
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Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació
tenen naturalesa d'actes d'impuls polític de l'acció del govern i no produeixen efectes jurídics
com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/2860) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda que el
Govern municipal es comprometi a: 1.- Elaborar un informe sobre la capacitat de càrrega
turística de la ciutat de Barcelona, i el nombre de visitants de dia i pernoctacions que pot
assumir en el seu conjunt sense comprometre la qualitat de vida dels residents. 2.- Presentar
un balanç de compliment del Pla Estratègic de Turisme 2016-2020 i els seus 80 reptes
estratègics, especialment els relatius a la governança del turisme, l'estratègia territorial, els
criteris de sostenibilitat turística, l'equilibri urbà i el programa d'ordenació i regulació. 3Reactivar els grups de treball dels Espais de Gran Afluència (EGA), conjuntament amb els
agents implicats en cada cas, per tal de desplegar accions vinculades a la mobilitat, gestió de
fluxos, comunicació, patrimoni i innovació tecnològica. 4.- Modificar les ordenances
necessàries per tal d'establir un màxim de 15 persones més el guia pels grups organitzats al
centre de Barcelona, i l'obligatorietat de dur radioguia en els grups de més de 10 receptors.
Condicionar aquesta activitat a l'obtenció d'una llicència municipal d'ocupació del domini
públic.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
2. (M1923/2874) El Plenari del Consell Municipal insta el govern municipal a:1. Presentar una
auditoria del grau de compliment de les iniciatives presentades per l'oposició i aprovades en
Comissions i Plenaris. 2. Complir els acords adoptats en les Comissions, com per exemple: Parcs infantils accessibles i inclusius, tant des d'un punt de vista físic o cognitiu. - Posada en
marxa de la Finestreta Única Empresarial (FUE). - Bonificació del 50% a la taxa
d'escombraries en els barris on hi ha recollida porta a porta. - Pla d'aparcaments. - Pla de
motos. - Pla de xoc per la reducció dels terminis per a la tramitació i concessió de llicències
d'obres i activitats. - Rehabilitació i restauració urgent de l'Hivernacle de la Ciutadella. Soterrament del cablejat a les façanes dels edificis protegits. - Informes previs sobre
mobilitat i impacte econòmic de les superilles a l'Eixample. - Creació d'un grup de treball amb
l'objectiu de sostenir i reforçar el model de gestió esportiva de Barcelona.
3. Complir els
acords adoptats en Consell Plenari, com per exemple: - Implantació de la Tarifa Plana Fiscal.
- Comissió per l'ampliació del Clínic amb la participació dels grups municipals. - Campanya
àmplia per donar a conèixer la PReP. - Creació d'una oficina tècnica de les APEUs. Ajornament del recàrrec de la taxa turística. - Aplicatiu per centralitzar els recursos per la
comunitat LGTBIQ+. - Informe sobre l'impacte del preu de l'energia i estudi de mesures per
pal·liar els efectes a famílies i activitat econòmica. - Ajuts per a pagar l'IBI a famílies
vulnerables. 4. Complir en temps i forma amb la seva obligació de respondre les preguntes
escrites que es realitzen, amb l'article 164 sobre el dret a la informació establert al Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 5. Complir en temps i forma amb la Llei
19/2014,del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
com per exemple: - Impacte en la generació de llocs de treball de l'obertura comercials en
diumenges i festius. - Reducció del 50% del cost i el 50% del temps en els tràmits per iniciar
una activitat econòmica. 6. Complir els acords amb la ciutadania que es deriven de processos
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participatius organitzats des de l'ajuntament, com per exemple: - Acord presentat
conjuntament amb Barcelona Oberta i Fundació Barcelona Comerç. - Acords i seguiment del
Pacte per Barcelona.
Del Grup Municipal Partit Popular:
4. (M1923/2864) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Instar
el Govern municipal a què en el termini de sis mesos es convoquin als grups municipals de
l'oposició per tal d'establir les bases i proposta de calendari de la reforma i/o modificació de
l'Ordenança de Mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic,
seguint els tràmits reglamentaris previstos.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
5. (M1923/2858) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda
informar dels treballs realitzats per la Comissió de treball creada adhoc. A iniciar amb
caràcter immediat els treballs necessaris que avoquin a l'aprovació d'una ordenança de les
llars compartides; assumint el compromís de portar a l'aprovació de l'òrgan corresponent
aquesta ordenança en el període mínim requerit per la seva tramitació.
E) Mocions
1. (s/n) Modificar, a l'empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'acord del Plenari del
Consell Municipal adoptat en sessió de 29 d'octubre de 2021, pel qual es va aprovar el
Conveni de col·laboració interadministrativa entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la
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, en el
sentit d'abonar a REGESA, amb NIF A-08905580, la quantitat de 424.726,83€ en concepte
d'IVA de la quantitat de 2.022.508,72€, que s'abonaran a REGESA per la resolució del
Conveni de 4 de setembre de 2009 per a la construcció i explotació de l'aparcament
subterrani per a vehicles situat a la Plaça Eucaliptus de Torre Baró, atesa la modificació de la
informació facilitada per REGESA un cop signat el conveni, i d'acord amb l'informe de la
Direcció de Serveis de Comptabilitat de 9 de novembre de 2021; autoritzar, disposar i obligar
la quantitat de 424.726,83 € amb càrrec a la partida 0500/22611/15011; i abonar dita
quantitat a favor de REGESA, mantenint-se inalterat la resta de l'acord del Plenari del Consell
Municipal de data 29 d'octubre de 2021.
F) Declaracions Institucionals
1. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: - Condemnar els
feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes, i reafirmar el compromís de
treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violències masclistes. Així mateix,
continuar treballant per al disseny d'instruments específics per a la prevenció i la
sensibilització en igualtat que ataqui des de l'origen la cultura patriarcal que atempta contra
la vida i els drets de les dones. - Mantenir actualitzades les eines i plans d'acció vigents per
adaptar-los a les noves realitats locals i que contemplin totes les formes de violència
masclista. - Continuar reforçant els recursos d’atenció i prevenció (com el SARA els PIAD) i
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garantir l'habitatge de lloguer social. - Continuar garantint la formació especialitzada en
perspectiva de gènere dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència
masclista. - Reafirmar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra qualsevol
manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d'oci que rebin el suport
de l'Ajuntament. - Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat
d'oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en
casos de violència masclista.
2. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Primer. Commemorar
el Dia Mundial de la Sida com a acte simbòlic i significatiu que ens recorda, any rere any, que
hem de seguir treballant per sensibilitzar la població sobre aquesta realitat i donar suport i
atenció personalitzada a les persones que viuen amb el VIH o la Sida. Segon. Reiterar el
compromís de la ciutat amb els objectius de la Declaració de Paris i la lluita de Barcelona per
aconseguir el contagi 0. Tercer. Mantenir el compromís de Barcelona amb l'associació FastTrack Cities, que és una associació entre ciutats del món i l'associació internacional de
proveïdors d'atenció a la SIDA (IAPAC), el Programa de les Nacions Unides sobre VIH/SIDA
(ONUSIDA) i el programa d'assentaments humans (ONU_Hàbitat) i la ciutat de Paris. Quart.
Elaborar una campanya informativa d'àmplia difusió sobre la PrEP, en col·laboració amb els
centres especialitzats. Cinquè. Reiterar la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb les
entitats que treballen en l'àmbit del VIH/Sida a la nostra ciutat des d'una perspectiva
comunitària i com a àmbit de representació de persones afectades, que fan una important
tasca en la sensibilització, la detecció i el suport. Sisè. Treballar amb el Departament de Salut
per incrementar els recursos d'atenció sanitària per a les persones infectades.
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