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Consell Municipal – Actes
ACTA Consell Municipal, sessió de 25 de març de 2022.

A la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat, el 25 de març de 2022, s'hi reuneix el
Plenari del Consell Municipal, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra.
alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors:
Janet Sanz Cid, Laura Pérez Castaño, Lucía Martín González, Jordi Martí Grau, 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 l'acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l'acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2022 del Plenari del Consell
Municipal, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres del Consistori; i s'aprova
per unanimitat.
S’incorpora a la sessió el Sr. David Bondia Garcia, síndic de Greuges de Barcelona.
B) Part informativa
Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
Intervenen les Sres. i els Srs. Bondia, Barceló, Parera, Bou, Guilarte, Munté, Bonet, Martí
Grau, Alamany i la Sra. Alcaldessa.
a) Despatx d'ofici
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. De l'alcaldessa, de 16 de febrer de 2022, que nomena el Sr. Xavier Cussó Bordes com a
membre del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, amb efectes 31 de gener de
2022.
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2. De l'alcaldessa, de 18 de febrer de 2022, que nomena la Sra. Clara Jakqueline Baca
Chankingah com a membre del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó, en
substitució de la Sra. Carmen García Lores.
3. De l'alcaldessa, de 24 de febrer de 2022, que aprovar la liquidació del Pressupost 2021
corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.
4. De l'alcaldessa, de 25 de febrer de 2022, 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
de Pressupostos i Hisenda diferents atribucions.
5. De l'alcaldessa, de 28 de febrer de 2022, que aprova les liquidacions dels Pressupostos
dels Organismes Autònoms Municipals de 2021, corresponents a: Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat, Institut Municipal d'Informàtica, Institut Municipal d'Hisenda,
Institut Municipal de Mercats, Institut Municipal d'Educació, Institut Barcelona Esports,
Institut Municipal de Serveis Socials i Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
6. De l'alcaldessa, de 3 de març de 2022, que designa la Sra. Natalia Frers Teberobsky vocal
de la Comissió Tècnica de Valoració del Mecanisme per a l'Energia Sostenible de Barcelona,
en substitució del Sr. Juli Fernàndez Duran (Quarta Tinència d'Alcaldia).
7. De l'alcaldessa, de 4 de març de 2022, que determina els serveis essencials, atesa la
convocatòria de vaga general formulada per la Confederació General del Treball de Catalunya
(CGT) prevista pel dia 8 de març amb una durada de 24 hores, compreses entre les 0:00 h i
les 24:00 h del mateix dia 8.
8. De l'alcaldessa, de 7 de març de 2022, que sol·licita, a l'empara d'allò establert a la
resolució PRE/2888/2021, de 27 de setembre, del Director de l'Escola d'Administració Pública
de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8513 de 30.9.2021), la
concessió de les subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació
dels empleats i empleades públics de les administracions locals; i faculta la Directora de
Comunicació interna, Desenvolupament i Atenció al Personal d'aquest Ajuntament, senyora
María Rodríguez Rodríguez per tal que, en nom i representació de la Corporació municipal,
pugui formular la pertinent sol·licitud dins el termini establert a la convocatòria, així com la
resta de tràmits que siguin requerits fins a la seva resolució.
9. De l'alcaldessa, de 7 de març de 2022, que designa la Sra. Paula Añó Santiago membre del
Consell d'Administració de l'Institut de Cultura de Barcelona en substitució de la Sra.
Mercedes Basso de Ros.
10. De l'alcaldessa, de 7 de març de 2022, que designa la Sra. Anna García Escrig membre
del Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, en substitució del Sr.
Guillermo Basso de Ros.
11. De l'alcaldessa, de 8 de març de 2022, que delega en diferents Regidors de Districte de
Barcelona la signatura, en representació de l'Ajuntament de Barcelona, de les escriptures de
compravenda dels diversos locals, adquirits per acords de la Comissió de Govern i per
resolució de la Primera Tinència d'Alcaldia.
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12. De l'alcaldessa accidental, de 10 de març de 2022, que designa la Ima. Sra. Eva Parera
Escrichs membre de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, en substitució de l'Im. Sr.
Óscar Benítez Bernal.
13. De l'alcaldessa accidental, de 10 de març de 2022, que designa el Sr. Pablo Notario
García membre del Consell d'Administració de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació
de Barcelona, en substitució de la Ima. Sra. Eva Parera Escrichs.
14. De l'alcaldessa, de 18 de març de 2022, que delega en el/la gerent, en l'àmbit material
del Districte de Gràcia, la incoació dels expedients de contractació i la presidència de les
meses de contractació dels procediments d'adjudicació, respecte de tots aquells contractes
que per delegació de l'Alcaldia correspongui aprovar a la Comissió de Govern, al/la gerent
municipal o al/la gerent de l'esmentat Districte, fins que es procedeixi a la provisió del lloc de
treball de la Direcció de Serveis Generals del Districte de Gràcia.
15. De l'alcaldessa, de 18 de març de 2022, que designa el Sr. Rodrigo Martínez García vocal
del Consell General del Consorci de Turisme de Barcelona en substitució del Sr. Xavier Roig
Giménez.
16. De l'alcaldessa, de 18 de març de 2022, que designa membres als Consells següents:
Consell Econòmic i Social de Barcelona, Consell de Benestar Social, Consell Assessor de la
Gent Gran i Consell de Turisme i Ciutat.
b) Mesures de govern
1. Cultura feminista: dret a una cultura diversa i equitativa.
Es dóna per tractada
Intervenen les Sres. i els Srs.: Pérez, Sendra, Mascarell, Sierra, Ramírez, Parera i Barceló.
2. L'ambició global d'una ciutat d'escala humana.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Collboni, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.
Es dóna per tractada
c) Informes
C) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
1. (FD 2022-01/1) Resoldre les al·legacions que s'han presentat durant el període d'exposició
pública de l'acord de constitució i l'acta de constitució del Fons Especial del Reial Monestir de
Santa Maria de Pedralbes. APROVAR definitivament la constitució del Fons Especial del Reial
Monestir de Santa Maria de Pedralbes, dins de la Fundació Barcelona Cultura, per a la
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conservació, restauració, exhibició i difusió dels béns mobles, immobles i fons d'arxiu i
biblioteques que conformen el conjunt patrimonial del Reial Monestir de Santa Maria de
Pedralbes. Aprovar definitivament l'acta de constitució incorporada a l'expedient; publicar
aquest acord i l'acta de constitució del fons especial en el Butlletí oficial de la província de
Barcelona. Facultar a la Sra. Marta Clari Padrós, gerent de l'Àrea 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 per unanimitat el dictamen precedent.
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
2. (02 OOFF2022) Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal de l'Impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l'exercici de 2022 i
successius. Sotmetre l'esmentada Ordenança fiscal 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. Tenir per aprovada definitivament la modificació de
l'ordenança fiscal en el supòsit que no es presentin reclamacions.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Ballarín, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Benítez i Barceló.
S'aprova el dictamen en debat amb el vot contrari de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i
Corbacho, i amb l'abstenció de les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig, Baró, Sendra,
Zañartu, Castellana, Benedí, Coronas i Gassol, dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el
Sr. Benítez, i també de la Sra. Barceló.
3. (39-2021-002) Aprovar a l'empara de l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la rectificació per error
material, de l'acord aprovat pel Plenari del Consell Municipal, de 25 de febrer de 2022, relatiu
a la proposta al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, de la
determinació de Barcelona com a municipi turístic, en el sentit de suprimir l'expressió: "dies
feiners, 12 hores diàries, com a màxim" del punt tercer de l'Annex 1 de l'acord esmentat, i
afegir en el seu lloc que els dies feiners podran romandre oberts durant l'horari comercial
general establert a l'apartat 2 de l'article 36 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost de Comerç,
Serveis i Fires. Notificar aquest acord de rectificació al Departament d'Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya.
S'aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany,
Puig, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana, Benedí, Coronas i Gassol.
4. (DP-2022-28438) Cedir gratuïtament a l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona la finca de propietat municipal situada a l'illa delimitada pels carrers del Pare
Manjón i del Pare Pérez del Pulgar, que es correspon amb la finca resultant A18.01 del
"Polígon d'Actuació Urbanística (PAU/I B 1234) del Projecte de Reparcel·lació de la MPGM als
terrenys ocupats pel Centre Penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns del terme
municipal de Barcelona" (registral 24.514 de la secció 3a del Registre de la Propietat núm. 2
de Barcelona), grafiada en el plànol annex, amb la finalitat de destinar-la a la construcció i
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gestió d'habitatges protegits en règim HAUS per afectats urbanístics, d'acord amb allò que
disposen els articles 49, 50 i 178 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals; 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 la
cessió; formalitzar la cessió, fent esment de l'afectació de la finca a la referida finalitat
garantida amb clàusula de reversió automàtica si en un termini de 5 anys no s'ha destinat a
la mateixa en els termes de l'article 50 del referit Reglament i 170 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme; i facultar
l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el
present acord.
S'aprova per unanimitat el dictamen precedent.
5. (DP-2022-28452) Cedir gratuïtament a l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de
Barcelona les finques de propietat municipal situades a l'illa delimitada pels carrers del Pare
Manjón i del Pare Pérez del Pulgar, que es corresponen amb les finques resultants A18.03.1 i
A18.03.2 del "Polígon d'Actuació Urbanística (PAU/I B 1234) del Projecte de Reparcel·lació de
la MPGM als terrenys ocupats pel Centre Penitenciari de Trinitat Vella i els seus entorns del
terme municipal de Barcelona" (registrals 24.516 i 24.517 de la secció 3a del Registre de la
Propietat núm. 2 de Barcelona), grafiades en el plànol annex, amb la finalitat de destinar-les
a la construcció i gestió d'habitatges de protecció oficial en règim general i preu concertat i a
habitatges de protecció oficial HAUS per a afectats urbanístics, d'acord amb allò que disposen
els articles 49, 50 i 178 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
del Patrimoni dels Ens Locals; 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 la cessió;
formalitzar la cessió, fent esment de l'afectació de la finca a la referida finalitat garantida amb
clàusula de reversió automàtica si en un termini de 5 anys no s'ha destinat a la mateixa en
els termes de l'article 50 del referit Reglament i 170 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme; i facultar l'Alcaldia per a
realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
S'aprova per unanimitat el dictamen precedent.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
6. (16/2021) Aprovar definitivament la modificació del Reglament d'Honors i Distincions de
l'Ajuntament de Barcelona; publicar la modificació, així com el text consolidat del Reglament
d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Barcelona, que s'hi insereix com a annex, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal.
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.
7. (08/2022) Atorgar la Medalla d'Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Antoni Miró en
reconeixement de la seva extensa trajectòria i la seva aportació al món de la moda catalana,
pel seu esperit creatiu projectat internacionalment i per la seva estreta vinculació amb la
ciutat de Barcelona.
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Intervenen les Sres. i els Srs.: Sendra, Martí Grau, Collboni, Mascarell, Sierra, Bou, Benítez i
Barceló.
S'aprova per unanimitat el dictamen en debat.
8. (1/2022-1 SD) Rectificar, d'acord amb l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'error material existent en
l'acord de l'expedient 1/2022 SD aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de
2022 en el sentit que l'atorgament de la Medalla al mèrit, en la categoria d'argent, al
funcionari amb número de matrícula 20921, és en virtut dels apartats tercer i sisè de la
Disposició Addicional del Reglament d'Honors i Recompenses de la Guàrdia Urbana de
Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, aprovat pel Plenari del
Consell Municipal de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018, i no en virtut
de l'apartat b) de l'article 4.2.2 de l'esmentat reglament, com estableix el citat acord.
S'aprova per unanimitat el dictamen precedent.
9. (41/2022) 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. Esmenar l'annex 3 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 els seus annexos 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, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana, Benedí, Coronas i Gassol, de les Sres. Artadi, Munté
i Vila i els Srs. 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.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
10. Adoptar en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic de la
Societat Privada Municipal, Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, l'acord següent: 1.- Designar
membre del Consell d'Administració de la Societat Privada Municipal, Barcelona Cicle de
l'Aigua, SA, la Sra. Carla de Pedro Cascón, en substitució del Sr. Guillermo Basso de Ros. 2.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. 3.- Facultar indistintament el/la president/a i el/la secretari/ària del Consell
d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els 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 de l'acord precedent.
Districte de Ciutat Vella
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11. (21PL16876) Aprovar provisionalment, de conformitat amb l'article 66.5 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a la regulació del
Teatre Principal situat a La Rambla 27-29; promogut per Inversiones Hoteleras ATIR SLU;
amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe
de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística;
informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord; i
trametre l'expedient a la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
S'aprova per unanimitat el dictamen precedent.
Districte de Sants-Montjuïc
12. (21PL16863) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l'equipament situat a l'avinguda
Miramar 31-41, al Districte de Sants Montjuïc; d'iniciativa municipal a proposta del Consorci
d'Educació de Barcelona; amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a
què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis
d'Actuació Urbanística; informe que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a
aquest acord.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
Districte d'Horta-Guinardó
13. (21PL16873) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Segona Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic de la Fundació Privada
de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, per a l'ampliació de les unitats de
crítics; promoguda per la Molt Il·lustre Administració de la Fundació Privada de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
Districte de Nou Barris
14. (21PL16867) Aprovar provisionalment, de conformitat amb l'article 66.5 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la creació del pati
exterior de la nova escola bressol municipal situada al carrer Palamós 70 al Districte de Nou
Barris; d'iniciativa municipal a proposta de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona; i
trametre l'expedient a la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
Districte de Sant Martí
15. (21PL16865) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, la Modificació puntual del Pla de Millora Urbana de "L'ILLA 2004" delimitada
pels carrers de Badajoz, Tànger, Àvila i Sancho de Àvila - 22@; promoguda per Sanolda
Invest, SL.
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S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/3667) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1) Instar el Govern municipal a
exercir les seves competències per regular el comerç electrònic i els seus impactes a la ciutat
en els següents àmbits: Garantir un ús correcte de l'espai públic per part d'aquestes
plataformes augmentant la inspecció a l'estacionament pel repartiment dels productes.
Presentar la proposta de l'anomenada taxa Amazon abans de 3 mesos. 2) Instar el Govern
municipal a elaborar tots els treballs previs necessaris per tal de garantir la màxima rapidesa
en l'aplicació concreta a la ciutat de la futura llei per regular els aspectes del lliurament dels
productes adquirits a distància: Elaborar en el termini de 3 mesos una estratègia amb
mesures concretes per regular l'ús intensiu de l'espai públic per part del comerç electrònic,
entre les quals, presentar un pla d'acció concret que contempli quants magatzems logístics i
operatius haurà de tenir Barcelona per poder donar resposta a tota la demanda que genera el
comerç electrònic, ja siguin de titularitat pública o privada i quines ubicacions hauran de tenir
(en locals en planta baixa actualment buits, en aparcaments soterrats, etc.) per tal de
preveure totes les necessitats a cobrir. 3) Instar el Govern de l'Estat a garantir l'exercici de la
competència exclusiva en matèria de comerç a la Generalitat de Catalunya per tal que es
pugui elaborar una llei que abordi els principals reptes que aquest comerç representa per a
les ciutats, sense l'amenaça de ser impugnada pel Govern de l'Estat. 4) Instar l'Ajuntament
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya a posar totes les eines al seu abast per tal de
garantir que es compleixen els drets de les persones treballadores, en concret, de les
persones repartidores, en els següents aspectes: contractació directa per part de les
plataformes, reconeixement de l'antiguitat quan han operat com a falsos autònoms, evitar els
acomiadaments en període de prova quan fa anys que treballen per l'empresa, reconeixement
dels descansos, accés a l'ús de serveis i espais de descans, i que s'informi als i les
treballadores de la normativa de seguretat viària i seguretat, de salut laboral, dels protocols
de prevenció de l'assetjament laboral i sexual a les empreses, entre altres.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Castellana, Artadi, Sierra, Bou, Parera, Barceló i Ballarín.
S’aprova la Proposició/Declaració de Grup en debat amb cinc vots en contra -emesos pels Srs.
Bou i Ramírez, per la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també per la Sra. Barceló-, tres
abstencions -emeses per la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i Corbacho- i trenta-tres vots a favor
de la resta de membres del Consistori.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
2. (M1923/3684) El Plenari del Consell Municipal acorda que el govern municipal suspengui el
procés de licitació del projecte "Nous Eixos Verds" i procedeixi a realitzar les accions
següents: - Donar resposta a les al·legacions que es presentin en el procediment d'informació
pública obert fins el 6 d'abril de 2022 per l'entorn dels carrers Consell de Cent i Girona, i fins
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el 8 d'abril de 2022 per l'entorn dels carrer Consell de Cent i Enric Granados. - Elaborar i
publicar un Pla de Mobilitat sobre l'impacte del projecte "Nous Eixos Verds" a l'Eixample i la
ciutat. - Elaborar i publicar l'informe d'impacte sobre l'economia de l'Eixample, especialment
sobre el comerç i el sector terciari, que comportaria aquesta reconfiguració de la funcionalitat
urbana de l'Eixample. - Elaborar i publicar l'informe d'impacte en la qualitat de l'aire i de
contaminació acústica que tindria en els carrers adjacents als "Nous Eixos Verds" que hauran
d'absorbir el trànsit que es desviï. - Publicar l'informe legal que validi el procediment seguit i
la no necessitat de tramitar un Pla Especial Urbanístic i la conseqüent Modificació del Pla
General Metropolità vigent, abans d'executar el projecte "Nous Eixos Verds".
Intervenen les Sres. i els Srs.: Artadi, Coronas, Corbacho, Bou, Benítez, Barceló i Sanz.
Es rebutja la Proposició/Declaració de Grup en debat amb vint-i-vuit vots en contra -emesos
per les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana, Benedí,
Coronas i Gassol, per les Sres. i els 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-, i tretze vots a favor de la resta de membres del
Consistori.
La Sra. Alcaldessa informa que per part del Grup Municipal Ciutadans s'ha presentat una
moció que, en cas d'apreciació de la urgència, substituiria la Proposició/Declaració de Grup
presentada dins de termini per aquest Grup.
Seguidament, sotmet a votació l'apreciació de la urgència, que és aprovada per unanimitat i
es tracta la moció conjuntament amb el prec de la Sra. Barceló i la pregunta d'ERC
M1923/3669.
Intervenen la Sra. Parera i la Sra. Alcaldessa per una qüestió d'ordre.
Del Grup Municipal Ciutadans:
3. (M1923/3676) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta el
Govern municipal a: 1. Declarar prioritaris els serveis municipals relacionats amb
l'accessibilitat i la inclusivitat, dedicant els recursos econòmics i pressupostaris necessaris per
al compliment d'aquests fins i objectius. 2. Incloure i augmentar les accions sobre diversitat
funcional i ciutadania als plans de formació del personal de l'Ajuntament de Barcelona,
promovent la col·laboració amb les associacions del sector en aquesta formació. 3. Elaborar
un pla de desenvolupament progressiu en lectura fàcil de totes les sol·licituds i documents
informatius d'aquest Ajuntament que afectin l'exercici de drets i deures dels ciutadans. 4.
Garantir l'accessibilitat de la pàgina web municipal de l'Ajuntament de Barcelona per a la
totalitat de la informació disponible als diferents apartats i àrees. 5. Realitzar un estudi i
presentar un informe als Grups Municipals sobre l'accessibilitat i la inclusivitat dels parcs
infantils de la ciutat, en col·laboració amb els col·lectius de persones amb algun tipus de
diversitat funcional, amb l'objectiu d'adaptar aquests espais a les persones amb mobilitat
reduïda. 6. Promoure un calendari d'actuacions d'accessibilitat per a les voreres de la ciutat,
per assolir la total eliminació de barreres arquitectòniques i urbanístiques, facilitant així la
mobilitat en totes les seves formes. 7. Elaborar un pla progressiu de sonorització dels
semàfors de la ciutat, per adaptar-los a les necessitats de les persones amb algun tipus de
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discapacitat visual. 8. Col·locar pictogrames als passos de vianants de la ciutat dirigits a
aquelles persones amb trastorns de l'espectre autista (TEA). 9. Solucionar l'accessibilitat a les
platges de la ciutat millorant els accessos, eliminant les barreres arquitectòniques i
modificant-ne els horaris i el calendari d'accés, en igualtat de condicions i drets per a tota la
població de la ciutat.
No tractada
Moció
Única. (M1923/3690) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta el
Govern Municipal que, després de la publicació de la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) el 21 de març del 2022, per la qual s'anul·la l'ordenança de la
Zona de Baixes Emissions (ZBE), i per evitar una situació d'inseguretat jurídica fins que la
sentència sigui ferma: Primer.- Suspengui l'aplicació i es deixi sense efecte l'ordenança de la
ZBE vigent. Segon.- Deixi sense efecte les sancions imposades i es paralitzi la imposició de
noves sancions. Tercer.- Iniciï el procés de redacció i tramitació d'una nova ordenança per
regular la ZBE que corregeixi les deficiències assenyalades a la sentència dictada pel TSJC.
(Tractada en substitució de la Proposició/Declaració de Grup de Ciutadans i de forma conjunta
amb el prec de la Sra. Barceló i la pregunta d'ERC M1923/3669)
Intervenen les Sres. i els Srs.: Guilarte, Zañartu, Vila, Ramírez, Parera, Barceló i Badia.
Es rebutja la Moció en debat amb vint-i-vuit vots en contra -emesos per les Sres. i els Srs.
Maragall, Alamany, Puig, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana, Benedí, Coronas i Gassol, per les
Sres. i els 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-, cinc abstencions -emeses per les Sres. Artadi, Munté i Vila i els Srs.
Mascarell i Martí Galbis-, i vuit vots a favor de la resta de membres del Consistori.
Del Grup Municipal Partit Popular:
4. (M1923/3681) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Instar el Govern municipal a
consensuar amb les associacions, entitats veïnals i eixos comercials un Pla d'usos de
l'Eixample que assumeixi els interessos socials i econòmics del districte. 2.- Suspendre de
manera immediata la licitació dels eixos verds de l'Eixample fins que el projecte s'aprovi de
manera definitiva.
Es presenta la modificació de redactat següent:
El Plenari del Consell Municipal acorda instar el Govern municipal a consensuar amb les
associacions, entitats veïnals i eixos comercials un Pla d'usos de l'Eixample que assumeixi els
interessos socials i econòmics del districte.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Bou, Baró, Martí Galbis, Corbacho, Benítez, Barceló i Sanz.
S’aprova amb text modificat la Proposició/Declaració de Grup en debat per unanimitat.
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Del Grup Municipal Valents:
5. (M1923/3678) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Fer un estudi de l'impacte
econòmic del projecte d'unió del tramvia per la Diagonal sobre els comerços afectats per les
obres, ja sigui de forma directa o indirecta. 2. Oferir ajudes i compensacions pels comerciants
afectats per les obres del tramvia.
Intervenen les Sres. i els Srs.: Parera, Castellana, Vila, Sierra, Ramírez, Barceló i Sanz.
S’aprova la Proposició/Declaració de Grup en debat amb vint-i-vuit abstencions- emeses per
les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana, Benedí,
Coronas i Gassol, per les Sres. i els 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-, i tretze vots a favor de la resta de membres del
Consistori.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
1. (M1923/3685) Que el Govern municipal impulsi per aquest estiu proper un Pla de millora
de l'accessibilitat de les platges de la ciutat per tal que esdevinguin realment inclusives, i
incorpori: Obertura del servei de bany assistit a la Platja de l'Hospital del Mar, o en cas que
no sigui possible, en un altre espai que estigui ben connectat per transport públic accessible.
Ampliació del servei de bany assistit, tant en dies de servei, que cobreixi tots els dies que hi
ha servei de socorrisme com en horari, per tal que comenci a les 9:30 del matí i sigui
ininterromput fins la finalització del servei. Millora de la formació del personal que realitza el
bany assistit, tant en el seu abordatge de la mobilització com en el tracte en general. Millores
en l'accessibilitat i estat de les instal·lacions: vestuaris, reforç de neteja, vigilància per evitar
actes incívics, ombra i espais per seure i rampes d'accés (en alguns casos no arriben a
l'aigua)
Intervenen la Sra. Munté i la Sra. Alcaldessa.
Acceptat
2. (M1923/3686) Que el Govern Municipal tiri endavant de manera immediata la retirada de
la llosa de la Ronda de Sant Antoni tal i com es va acordar al Plenari del Consell Municipal de
febrer de 2022 i procedeixi a la seva re-urbanització d'acord amb el projecte de l'any 2018,
consensuat amb el veïnat i les entitats dels districtes de l'Eixample i de Ciutat Vella.
Es presenta la modificació de redactat següent:
Que el Govern Municipal tiri endavant de manera immediata la retirada de la llosa de la
Ronda de Sant Antoni tal i com es va acordar al Plenari del Consell Municipal de febrer de
2022 i procedeixi a la seva re-urbanització d'acord amb el projecte de l'any 2018 actualitzat
en els elements que calgui però mantenint el pas del transport públic, la connectivitat entre
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barris i la càrrega i descàrrega, tal i com es va consensuar amb el veïnat i les entitats dels
districtes de l'Eixample i de Ciutat Vella.
Intervenen la Sra. Artadi i el Sr. Gonzàlez.
Acceptat amb modificacions
Del Grup Municipal Ciutadans:
3. (M1923/3675) Que el Govern municipal realitzi els tràmits necessaris per presentar a
Barcelona com a candidata per a celebrar la gala dels Premis Goya de 2024 o, en el seu
defecte, els de la primera edició en els què no s'hagi decidit la seu per a la seva celebració.
Intervenen la Sra. Guilarte i la Sra. Alcaldessa.
Acceptat
Del Grup Municipal Partit Popular:
4. (M1923/3682) Instar el Govern municipal a incrementar el reforç dels serveis policials de la
Guàrdia Urbana per tal què, coordinadament amb els Mossos d'Esquadra actuïn en zones
especialment conflictives de la ciutat per tal de disminuir la sensació d'inseguretat dels
ciutadans.
Intervenen els Srs. Bou i Batlle.
Acceptat
Del Grup Municipal Valents:
5. (M1923/3679) Instar el govern municipal a destinar un espai o equipament de la ciutat de
Barcelona per poder seguir amb pantalles gegants els partits de la Selecció Espanyola de
futbol al Mundial de Qatar 2022.
Intervenen la Sra. Parera i la Sra. Alcaldessa.
Es dóna per tractat
De regidora no adscrita:
6. (M1923/3673) Instem el Govern Municipal a aplicar dos anys més de moratòria revisable
en vetar la circulació en la zona de baixes emissions als vehicles amb l'etiqueta ambiental
groga de la Direcció General de Trànsit (DGT).
(Tractat conjuntament amb la moció i la pregunta d'ERC M1923/3669)
No acceptat
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
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1. (M1923/3668) Quines mesures està prenent el Govern municipal per protegir els
barcelonins i barcelonines davant de l'encariment de la vida, agreujat per la guerra a Ucraïna?
Intervenen la Sra. Alamany i la Sra. Alcaldessa.
Es dóna per tractada
2. (M1923/3669) Quin és el capteniment del Govern Municipal en relació a la sentència del
TSJC sobre l'Ordenança que regula la Zona de Baixes Emissions a la ciutat de Barcelona?
(Tractada conjuntament amb la moció i el prec de la Sra. Barceló)
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Ciutadans:
3. (M1923/3674) Quines actuacions té previstes realitzar el Govern municipal per millorar les
condicions de seguretat i reduir la sinistralitat dels carrils bici ?
Intervenen el Sr. Corbacho i la Sra. Bonet.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Partit Popular:
4. (M1923/3680) Considera l'alcaldessa que és ètic que regidors i membres del seu govern es
presentin a processos selectius de les borses de treball de l'Ajuntament ?
Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Alcaldessa.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Valents:
5. (M1923/3677) Quines mesures té previstes l'Ajuntament de Barcelona per lluitar contra la
venda ambulant il·legal i manters de cara a la pròxima campanya d'estiu; es té previst
destinar alguna dotació especial d'agents de la Guàrdia Urbana o treballar conjuntament amb
Mossos d'Esquadra per erradicar aquesta activitat il·legal?
Intervenen els Srs. Benítez i Batlle.
Es dóna per tractada
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
1. (M1923/3687) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec acceptat
en el plenari del 25 de febrer de 2022 amb el següent contingut: (M1923/3450) Que el
govern municipal convoqui en el termini d'un mes el Grup de Treball de la Moto per abordar i
analitzar, entre d'altres qüestions relacionades, els punts següents: La seguretat de
motoristes i vianants, avaluant els punts foscos de la ciutat i els elements de l'espai públic
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que poden afegir risc en la seguretat viària. Quantificar l'aparcament disponible per les motos
i definir espais que garanteixin la disponibilitat necessària d'aparcament alhora que una bona
convivència en l'espai públic.
Intervenen les Sres. Vila i Bonet.
Es dóna per tractat
E) Mocions
La Moció M1923/3690 presentada pel Grup Municipal Ciutadans ha estat tractada en la part
d'impuls i control en substitució de la Proposició/Declaració de Grup de Ciutadans i de forma
conjunta amb el prec de la Sra. Barceló i la pregunta d'ERC M1923/3669.
F) Declaracions Institucionals
1. Crida urgent des de Mariupol. Declaració conjunta d'alcaldesses i alcaldes europeus
adreçada als Estats membre i a la Comissió Europea per augmentar els esforços per posar fi a
la guerra a Europa. Condemnem amb determinació els actes de guerra de Rússia i l'agressió
armada contra Ucraïna. Res no justifica l'ús il·legal de la força per part de Rússia. Mentre
Ucraïna es troba de camí a l'adhesió formal a la UE, els ucraïnesos i altres nacions europees
ja es troben units. Els ucraïnesos representen més del 10% dels ciutadans en una dotzena de
ciutats de la UE. No hi ha ciutat, comarca o regió europea important sense dones i homes
ucraïnesos. Avui, les nostres germanes i germans ucraïnesos es veuen obligats a defensar la
seva terra. Tot i que la UE i els seus ciutadans han iniciat centenars d'accions humanitàries i
de solidaritat, tots podem veure que Ucraïna es troba sola contra l'agressió d'un invasor molt
més poderós. Després de 20 dies de destrucció no provocada per la nació d'Ucraïna, on hi
viuen més de 40 milions de persones, us demanem que actueu immediatament: 1. Demanem
que obligueu el govern rus a realment obrir corredors humanitaris. Europa no es pot quedar
parada i mirar mentre persones innocents i ferides són impunement assassinades sense
pietat. No podem acceptar que els anomenats corredors humanitaris "oberts" per l'exèrcit rus
siguin corredors en què els civils són disparats i assassinats, tant si intenten escapar a peu
com amb autobús. Els nostres amics han de mirar cap al cel i el mar, no per esperança, sinó
per por dels coets que es disparen contra ells. Tota acció militar contra els civils ha d'acabar
ara i creiem que és el deure d'Europa i dels seus aliats globals assegurar-ho. 2. Demanem
que la solidaritat europea actuï, elaborant i adoptant ràpidament decisions sobre la capacitat
d'acolliment i reubicació dels refugiats a Europa. Demanem als governs dels països fronterers
de la UE amb Ucraïna que col·laborin amb organitzacions internacionals i nacionals,
transferint la seva experiència en la resposta a emergències i en la gestió de crisis. L'ajuda
humanitària per a les dones i els nens desplaçats dins de les fronteres d'Ucraïna a l'oest del
país també s'hauria d'iniciar com més aviat millor. Llevat que actuem ara, la crisi de refugiats
més gran després de la Segona Guerra Mundial es convertirà en una catàstrofe humanitària.
Acordem que tots els països europeus han d'actuar, participar en el suport i mostrar
solidaritat. Complirem la decisió de la UE del 2015 sobre responsabilitats comunes i
compartides relacionades amb la gestió i el suport de les crisis de refugiats. 3. Exigim el
cessament de totes les relacions comercials amb Rússia i Bielorússia fins que l'exèrcit rus es
retiri d'Ucraïna. És una decisió d'extrema gravetat, però no tenim cap dubte sobre com ens
han de guiar els valors europeus. Creiem que la vida de dones i homes és més important que
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el comerç, els llocs de treball i fins i tot l'energia. Tot i que és un repte, l'elecció hauria de ser
molt senzilla. No negocieu amb assassins i mentiders. Almenys volem creure que Europa no
ho hauria de fer. Creiem fermament en la solidaritat europea per gestionar la inevitable crisi
energètica. Creiem que els Estats membres de la UE compartiran equitativament la càrrega
d'eliminar radicalment els combustibles fòssils de les nostres economies. No tenim cap dubte
que el xoc sobtat de posar fi a la nostra dependència al petroli, el gas i el carbó és un sacrifici
necessari en comparació amb el sacrifici de dones i homes ucraïnesos innocents. Davant els
crims de guerra i el genocidi, s'ha d'acabar el "mirar cap a un altre costat". Per acabar, fem
una crida a tots els alcaldes del món i a la comunitat internacional perquè parlin amb una sola
veu: els atacs deliberats a civils són crims de guerra. Obligar a morir de gana o hipotèrmia
milers d'homes, dones, nens i comunitats senceres de persones innocents, és un genocidi. Els
tribunals internacionals han de complir amb les seves obligacions i els culpables han de ser
castigats. Per fer-ho, l'evidència dels crims de guerra que s'estan cometent s'ha de
documentar per ser usada en futurs judicis davant del Tribunal Penal Internacional o d'altres
instàncies judicials. Amb gran respecte veiem milers de valents joves i grans russos que són
detinguts per manifestar-se diàriament. Alhora, condemnem tots aquells que donen suport a
l'aparell de propaganda de Rússia que fa impossible que els seus ciutadans tinguin accés a la
veritat. De fet, estan recolzant el terror a Ucraïna. Demanem la immediata posada en llibertat
dels alcaldes de Melitopol i Dniprorudne capturats, detinguts i segurament torturats.
Desitgem una pau duradora entre la UE i una Rússia democràtica, i respectuosa amb la llei i
els drets humans. Durant els darrers 20 dies, nosaltres i els nostres ciutadans hem estat
ajudant als refugiats ucraïnesos, i no deixarem d'ajudar de la manera que puguem. Aquesta
és la nostra prioritat. Tot i això, la situació actual no ens permet no parlar del que senten els
nostres ciutadans. Podríem tornar a creure en Europa si deixa que un dels països europeus es
dessagni i caigui a la ruïna? Demanem més. El temps és ara.
S’aprova per unanimitat la Declaració Institucional precedent, la qual ha estat llegida pel Sr.
Maragall.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 15.40 h.
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