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Consell Municipal – Actes
ACTA Consell Municipal, sessió de 26 de novembre de 2021.

A la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat, el 26 de novembre 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, Marc Serra Solé, Gemma
Tarafa Orpinell, Pau González Val, Jaume Collboni Cuadrado, 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.
L'Im. Sr. Jordi Rabassa Massons assisteix de forma telemàtica a la sessió en virtut del que
disposen els articles 10.3, 84.2 i la disposició addicional tercera del Reglament Orgànic
Municipal, segons redacció donada en la modificació de l'esmentat reglament, aprovada
definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal de 23 de febrer de 2018.
Hi és present l'Interventor Municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa.
Excusa la seva absència la Ima. Sra. Laia Bonet Rull.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.05 hores.
A) Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 d'octubre de 2021
Es dona per llegida l'acta de la sessió ordinària de 29 d'octubre 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
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. Decret de l'Alcaldia, de 28 d'octubre de 2021, que actualitza la composició del Ple del
Consell Econòmic i Social de Barcelona.
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2. Decret de l'Alcaldia, de 28 d'octubre de 2021, que delega en la Regidoria del Districte de
l'Eixample la resolució dels procediments de llicències d'ús comú especial per a
esdeveniments i taules informatives a la via pública de l'esmentat Districte, facultat atribuïda
als regidors/es de Districte per Decret d'Alcaldia de 2 de setembre de 1996; i deixa sense
efecte el Decret d'Alcaldia de 21 de desembre de 2017 (S1/D/2017-3974) que delegava les
facultats de l'apartat primer d'aquest Decret en el gerent del Districte de l'Eixample.
3. Decret de l'Alcaldia, de 28 d'octubre de 2021, que delega en la persona titular de la
Gerència de Recursos la resolució dels procediments administratius incoats mitjançant
sol·licitud per fer efectiu el dret a l'assistència jurídica gratuïta en els termes que es deriven
de la Instrucció de la Comissió de Govern de 8 de juliol de 2021, relativa al dret a
l'assistència jurídica del personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona i els seus càrrecs
electes.
4. Decret de l'Alcaldia, de 29 d'octubre de 2021, que nomena els membres de la Comissió no
permanent d'estudi sobre la reactivació econòmica de Barcelona.
5. De l'alcaldessa, de 10 de novembre de 2021, que designa l'Im. Sr. Jordi Martí Grau
membre de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, en substitució del Sr. Joan
Subirats Humet.
6. De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que delega en els regidors de govern, en els
gerents sectorials i en els gerents de districte, la competència per aprovar i convocar
processos participatius a l'empara d'allò establert a l'article 30 de la Carta municipal de
Barcelona.
7. De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que delega en la Ima. Sra. Montserrat
Ballarín Espuña, regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda, la
convocatòria i la presidència de l'Audiència Pública de Pressupostos i Ordenances Fiscals.
8. De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que: Primer.- Nomena la Sra. Emilia Macias
Rosado, membre del Plenari del Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona,
en la seva condició de representant de Comissions Obreres, en substitució del Sr. Àngel
García; i segon.- Nomena la Sra. Marta Carranza Gil Dolz del Castel, secretària del Consell de
la Formació Professional de la ciutat de Barcelona, en substitució de la Sra. Ana García
Cachafeiro.
9. De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que modifica l'apartat primer del decret
d'Alcaldia de 29 de novembre de 2019 relatiu a la composició dels representants de
l'Ajuntament de Barcelona en la Comissió Consultiva de Compensació que regula les
obligacions derivades del principi d'universalitat en l'accés als serveis funeraris a Barcelona,
que quedarà formada per les persones següents: Sr. Eladi Torres González, Sra. Maribel
Fernández Galera, Sra. Noemí Peral González i Sr. Joan Manuel Aparicio Ullod.
10. De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que renova el nomenament, d'acord amb
l'article 11 dels Estatuts de la Fundació Museu Picasso, dels següents patrons: Sra. Lourdes
Cirlot Valenzuela, Sr. Llucià Homs Capdevila, Sr. Lluís Jou Mirabent, Sr. Claude Ruiz Picasso i
Sr. Francesc Xavier Vilató Ruiz.
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11. De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que delega en el gerent de Persones i
Desenvolupament Organitzatiu l'aprovació de les bases i les convocatòries d'ajuts per estudis
de graus, màsters universitaris i doctorats i d'ajuts per estudis de llengües estrangeres en el
marc del Pla de Desenvolupament Professional 2020-2023, la concessió d'aquests ajuts així
com, qualsevol altra actuació que se'n derivi.
12. De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que nomena la Sra. Núria Pi Garcia com a
membre del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó, en substitució del Sr. Ricard
Farín Sanz que cessa amb efectes 1 de novembre de 2021.
13. De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que nomena el Sr. Miguel Martínez Velasco
com a membre del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc.
14. De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que delega en la Comissió de Govern la
resolució dels procediments d'omissió de la funció interventora quan la competència
d'aprovació de les obligacions o despeses a què es refereix l'omissió, estigui atribuïda a
l'Alcaldia.
15. De l'alcaldessa, de 15 de novembre de 2021, que desconcentra en el gerent d'Àrea
d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica, el Regidor del Districte de Sant Martí i el gerent
del Districte de Sant Martí les atribucions i facultats relatives a la gestió directa del Port
Olímpic de Barcelona.
b) Mesures de govern
c) Informes
1. Seguiment 2020-2021 de la Mesura de Govern: "Sumant Aliances: Barcelona, Ciutat Lliure
de Violències Masclistes".
Intervenen les Sres. i els Srs. Pérez, Alamany, Artadi, Sierra, Ramírez, Parera i Barceló.
Es dóna per tractat
2. La Salut a Barcelona 2020.
Intervenen les Sres. i els Srs. Tarafa, Benedí, Vila, Sierra, Ramírez, Benítez i Barceló.
Es dóna per tractat
C) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
3. (20210321) Aprovar el Pla d'acció sobre Drogues de Barcelona 2021-2024.
Intervenen les Sres. i els Srs. Tarafa, Benedí, Vila, Sierra, Ramírez, Benítez i Barceló.
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S’aprova per unanimitat el dictamen en debat.
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.
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.
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.
Intervenen les Sres. i els Srs. Tarafa, Benedí, Vila, 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, i també de les Sres. i els Srs.
Artadi, Munté, Vila, Mascarell i Martí Galbis, i 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. Benítez, i també de
la Sra. Barceló.
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.
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.
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.
S’aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també de
la Sra. Barceló.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
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, i
també dels Srs. Bou i Ramírez.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
ANNEX
Expedient: 21XF0960
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Empresa: GARCIA-PLANAS MARCET
Concepte: serveis de redacció de textos del projecte "Qui mou l'Ajuntament de Barcelona?",
durant el període 11.07.2020-31.12.2020, derivades del contracte 2002209
Factura nº: núm. 4 de data 22.07.2021 (núm. de registre 2021-293440)
Import: 4.000,00€
Aplicació pressupostària: 0100/22719/92011
Exercici pressupostari: 2021
Expedient: 21XF1038
Empresa: NATURGY IBERIA S.L.
Concepte: subministrament de gas natural pels vehicles híbrids del Parc Mòbil de
l'Ajuntament de Barcelona, corresponent al mes de desembre de 2016, derivades del
contracte 16003751
Factura nº: núm. 2017FA00007384 de data 28.02.2017 (núm. de registre 2021-352438)
Import: 169,52€
Aplicació pressupostària: 0705/22103/92011
Exercici pressupostari: 2021
Expedient: 21XF1088
Empresa: VITTORIO DISEÑO S.L
Concepte: subministrament d'uniformes i peces de roba de feina per al personal de
Majordomia l'any 2019 derivades del contracte 19001080
Factura nº: 1 de data 29.10.2020 (núm. de registre 2020-369327)
Import: 563,86€
Aplicació pressupostària: 0705/22109/91222
Exercici pressupostari: 2021
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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
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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.
S’aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de les Sres. i els Srs. Artadi, Munté, Vila,
Mascarell i Martí Galbis.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
13. 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 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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
Tot seguit, es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part que
estrictament fa referència a l'adopció dels acords precedents.
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.
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, i també dels Srs. Bou i
Ramírez.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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
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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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
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S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
Intervenen les Sres. i els Srs. Sanz, Coronas, Martí Galbis, Corbacho, Ramírez 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.
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
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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 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.
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.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
Intervenen les Sres. i els Srs. Sanz, Coronas, Martí Galbis, Corbacho, Ramírez, Parera i
Barceló.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
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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.
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.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
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.
Intervenen les Sres. i els Srs. Puig, Mascarell, Guilarte, Bou, Benítez, Barceló i Collboni.
S’aprova aquesta Proposició/Declaració de Grup amb deu abstencions -emeses per les Sres. i
pels Srs. Artadi, Munté, Vila, Mascarell i Martí Galbis, pels Srs. Bou i Ramírez, per la Sra.
Parera i pel Sr. Benítez, i també per la Sra. Barceló-, tres vots en contra -emesos per la Sra.
Guilarte i pels Srs. Sierra i Corbacho-, i vint-i-set vots a favor de la resta de membres del
Consistori.
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
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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
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.
Intervenen les Sres. i els Srs. Artadi, Alamany, Sierra, Bou, Parera, Barceló i Martí Grau.
S’aprova aquesta Proposició/Declaració de Grup amb disset abstencions -emeses 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, 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:
3. (M1923/2868) El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona insta el Govern Municipal a:
Primer. - Garantir que en la nova regulació del tribut de la plusvàlua municipal es mantinguin
les bonificacions en la quota relatives a les transmissions mortis causa corresponents a
l'habitatge habitual i als locals on el causant desenvolupés la seva activitat professional.
Segon. - Suprimir l'aplicació del tribut de la plusvàlua municipal en tots els casos amb venda
a pèrdues. Tercer. - Adaptar l'ordenança fiscal corresponent del tribut de la plusvàlua
municipal en el termini màxim de sis mesos, tal com estableix el Reial Decret Llei 26/2021,
per evitar que s'apliquin els límits màxims fixats pel Ministeri d'Hisenda del Govern
d'Espanya. Quart. - Garantir que els coeficients fixats per l'Ajuntament en l'adaptació de
l'ordenança fiscal corresponent al tribut de la plusvàlua municipal, en cap cas, suposaran la
liquidació d'una quota superior a la que es pagaria amb la regulació anterior d'aquest tribut.
Cinquè. - Corregir fins a un 15% a la baixa els valors cadastrals del sòl en funció del seu grau
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d'actualització, tal com permet i s'estableix al Reial Decret Llei 26/2021. Sisè. - Instar el
Govern d'Espanya a presentar la nova regulació del tribut de la plusvàlua municipal a través
d'un projecte de llei que adapti el text de la Llei reguladora de les hisendes locals a la
jurisprudència del Tribunal Constitucional, substituint el Reial Decret Llei 26/ 2021. Setè. Instar el Govern d'Espanya a crear un fons extraordinari i a responsabilitzar-se de la pèrdua
d'ingressos a les finances dels ajuntaments que ha ocasionat aquesta sentència. Vuitè. Instar el Govern a crear un fons compensatori permanent per als ajuntaments que compensi
la reducció d'ingressos futurs que generi el nou mètode de càlcul del tribut de la plusvàlua
municipal, en compliment del principi de suficiència financera. Novè. - Comunicar aquests
acords al conjunt dels ciutadans del municipi, a les diferents entitats municipalistes, al Govern
d'Espanya i als diferents grups parlamentaris representats al Congrés dels Diputats.
Intervenen les Sres. i els Srs. Guilarte, Castellana, Mascarell, Bou, Parera, Barceló i Ballarín.
Es rebutja aquesta Proposició/Declaració de Grup amb vint-i-dos abstencions -emeses 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, Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé, Alarcón i Riera, i
també per les Sres. i pels Srs. Artadi, Munté, Vila, Mascarell i Martí Galbis -, deu vots en
contra -emesos per les Sres. i pels Srs. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró,
Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol-, i vuit vots a favor de la resta de membres del
Consistori.
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.
Intervenen les Sres. i els Srs. Bou, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Benítez, Barceló i Batlle.
S’aprova aquesta Proposició/Declaració de Grup per unanimitat.
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.
Intervenen les Sres. i els Srs. Parera, Baró, Martí Galbis, Corbacho, Ramírez, Barceló, Marcé i
Sanz.
Per donar continuïtat a la pràctica acordada tàcitament entre els grups municipals de que les
absències per raons justificades de malaltia d'algun dels membres de la Corporació no
haurien d'alterar els resultats de les votacions manifestades a través dels grups municipals, i
donada la no assistència per raó justificada d'hospitalització de la tinenta d'Alcaldia Ima. Sra.
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Laia Bonet Rull, regidora del grup municipal del PSC, la tinenta d'Alcaldia Ima. Sra. Laura
Pérez Castaño no participa en la votació d'aquest punt.
S’aprova aquesta Proposició/Declaració de Grup amb dinou vots en contra -emesos per les
Sres. i pels Srs. Colau, Sanz, Martí Grau, Martín, Badia, Rabassa, Serra, Tarafa i Gonzàlez, i
també per les Sres. i pels Srs. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra,
Zañartu, Castellana i Gassol-, i vint vots a favor de la resta de membres del Consistori.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/2862) Que l'Ajuntament de Barcelona insti a TMB a allargar l'edat per poder ser
titular de la T-JOVE, passant dels 25 als 29 anys, ja que l'etapa de joventut comprèn les
edats dels 16 fins els 29 anys.
Es presenta la modificació de redactat següent:
Que l'Ajuntament de Barcelona insti a ATM a allargar l'edat per poder ser titular de la T-JOVE,
passant dels 25 als 29 anys, ja que l'etapa de joventut comprèn les edats dels 16 fins els 29
anys.
Intervenen els Srs. Zañartu i Riera.
Acceptat amb modificacions
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
2. (M1923/2873) Que l'Ajuntament impulsi, en col·laboració amb l'Institut Municipal de
persones amb discapacitat i les entitats referents en el sector, un nou programa dins de
l'espai "Barcelona cuida". Aquest nou programa haurà d'incloure: - L'edició de una guia, en el
format que sigui més oportú, de tots els recursos i ajuts als que pot accedir una persona amb
discapacitat. - Orientació, acompanyament i suport en la gestió dels ajuts a les famílies que
tenen cura d'una persona amb discapacitat. - Informar d'aquest nou recurs als centres
d'atenció primària de Barcelona, hospitals, clíniques i als CDIAP, així com a les entitats del
sector, per tal que les famílies en tinguin coneixement i puguin fer-ne us.
Intervenen la Sra. Munté i el Sr. Riera.
Acceptat
3. (M1923/2872) Que l'Ajuntament de Barcelona insti a l'IMT a trobar una solució legal per tal
que els taxistes tinguin la possibilitat d'instal·lar càmeres de seguretat dins del taxi tot
respectant la legislació de protecció de dades.
Intervenen el Sr. Martí Galbis i la Sra. Alcaldessa.
No acceptat
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Del Grup Municipal Ciutadans:
4. (M1923/2870) Que el Govern Municipal faci els tràmits necessaris amb els organismes
implicats per ampliar, durant tot l'any 2022, la moratòria a la prohibició de circulació per la
Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona als transportistes de camions, autocars petits
i autocars de transport col·lectiu, i que s'aprovi una línia d'ajuts públics per a la renovació de
la flota.
Intervenen els Srs. Corbacho i Badia.
No acceptat
Del Grup Municipal Partit Popular:
5. (M1923/2866) Instar el govern municipal a: 1) Incrementar les mesures preventives i de
coordinació necessàries entre Serveis Socials i els cossos policials de la Guàrdia Urbana i els
Mossos d'Esquadra per tal què els protocols d'actuació assegurin l'allotjament de les persones
sensesostre davant les properes onades de fred. 2) Incrementar els allotjaments hivernals
d'urgència ateses les previsions de davallada de les temperatures.
Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Pérez.
Acceptat
De regidora no adscrita:
6. (M1923/2857) Instem el Govern Municipal a autoritzar la instal·lació d'una pista de gel a la
plaça Catalunya durant les Festes Nadalenques.
Intervenen la Sra. Barceló i la Sra. Alcaldessa.
No acceptat
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/2863) Quins projectes concrets preveu finançar el Govern Municipal l'any 2022 a
través de la previsió d'ingressos de 153 milions d'euros provinents del fons Next Generation?
Intervenen el Sr. Puig i la Sra. Alcaldessa.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Ciutadans:
2. (M1923/2867) Quina és la valoració de l'Alcaldessa sobre l'evolució i els resultats del Pacte
per Barcelona signat al juliol de 2020?
Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Alcaldessa.
Es dóna per tractada
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Del Grup Municipal Partit Popular:
3. (M1923/2865) En base a quins criteris i a quins informes tècnics - jurídics i econòmicsl'Alcaldessa s'ha manifestat en contra de què Barcelona aculli la Exposició Universal 2030?
Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Alcaldessa.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
4. (M1923/2859) Quantes intervencions s'han fet durant aquest any en els botellots que es
produeixen en la zona Pere IV (Poblenou) i quantes sancions s'han posat?
Intervenen els Srs. Benítez i Batlle.
Es dóna per tractada
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/2861) Que s'informi de l'estat d'execució del Prec atès al Plenari del Consell
Municipal el 30 d'abril de 2021 amb el següent contingut: (M1923/2039) Que el consorci de
l'habitatge de Barcelona treballi per incorporar pisos compartits que aportin habitacions a la
Borsa d'habitatges de lloguer assequible, i que per a fer-ho posi en marxa un programa pilot
que serveixi per informar, incentivar, mobilitzar i captar pisos compartits amb la voluntat de
generar confiança i seguretat entre propietaris i futures llogateres.
Intervenen les Sres. Baró i Martín.
Es dóna per tractat
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
2. (M1923/2871) Que el govern municipal informi de l'estat d'execució del prec acceptat al
plenari del dia 28 de febrer de 2020 amb el següent contingut: (M1923/638) Que
l'Ajuntament de Barcelona elabori una campanya informativa d'àmplia difusió sobre la PrEP,
en col·laboració amb els centres especialitzats com el BCN Checkpoint i la Unitat de malalties
de Transmissió Sexual del CAP Drassanes.
Intervenen les Sres. Artadi i Tarafa.
Es dóna per tractat
Del Grup Municipal Ciutadans:
3. (M1923/2869) Que el Govern Municipal informi de l'estat d'execució de
aprovada per unanimitat en el Plenari del Consell Municipal del mes d'abril de
contingut següent: El Plenari de l'Ajuntament de Barcelona insta el Govern
Primer.- Promoure, previ debat dels grups municipals així com el debat en el si
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la Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, la modificació de l'Ordenança, de 27 de novembre
de 1998, de circulació de vianants i vehicles o, en el seu defecte, l'aprovació d'una nova
Ordenança, si així es requereix tècnicament, en la que es transposi el contingut de la
Instrucció de la DGT núm. 2019/S-149 TV-108 i el Reial Decreto 970/2020, de 10 de
novembre, de forma que als conductors dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) se'ls hi
apliquin les obligacions i se'ls exigeixi les responsabilitats que s'exigeixen als conductors de
vehicles, i en especial: - La utilització del casc de forma obligatòria per a tots els VMP. L'obligatorietat en tots els VMP de portar elements reflectants, llums i timbres. Segon.- Que
s'impulsi l'obligatorietat de contractar una assegurança de responsabilitat civil front a tercers
per part de tots els conductors de VMP. Tercer.- Que, així mateix, s'impulsi i es difongui el
Registre de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), ciclos de més de dues rodes i bicicletes,
actualment gestionat per B:SM, mitjançant l'establiment d'un període de gratuïtat de sis
mesos en el preu de la taxa per a vehicles d'us personal. Quart.- Que s'intensifiqui i es
segueixin impulsant campanyes amb l'objectiu de donar a conèixer la normativa, el bon ús, la
seguretat vial i concienciació per a conductors de VMP, ciclos i bicicletes. Cinquè.- Que
s'intensifiquin i es segueixin realitzant campanyes de Guàrdia Urbana per fer complir la
normativa.
Intervenen els Srs. Corbacho i Batlle.
Es dóna per tractat
E) Mocions
Única. 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.
Intervenen les Sres. i els Srs. Marcé, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.
S’aprova la moció en debat, la urgència de la qual va ser apreciada per la Junta de Portaveus,
amb tres vots en contra -emesos per la Sra. Guilarte i pels Srs. Sierra i Corbacho-, i trentaset vots a favor de la resta de membres del Consistori.
F) Declaracions Institucionals
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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
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.
S’aprova per unanimitat la Declaració Institucional precedent, la qual ha estat llegida per la
Sra. Alamany.
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-Habitat) 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.
S’aprova per unanimitat la Declaració Institucional precedent, la qual ha estat llegida per la
Sra. Artadi.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 15 hores.

19
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

