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

A la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat de Barcelona, amb pantalla central de
control, el 23 de desembre de 2021, s'hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en sessió
ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes.
Sres. i els Ims. Srs.: Janet Sanz Cid, Laura Pérez Castaño, Jordi Martí Grau, Lucía Martín
González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell,
Pau Gonzàlez Val, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas,
Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa
Alarcón Montañés, Joan Ramon Riera Alemany, Ernest Maragall i Mira, Elisenda Alamany i
Gutiérrez, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i Altés, Jordi Coronas i Martorell, Eva Baró
i Ramos, Gemma Sendra i Planas, Max Zañartu i Plaza, Jordi Castellana i Gamisans, Marina
Gassol i Ventura, Elsa Artadi Vila, Neus Munté Fernández, 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.
Excusa la seva absència l'Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda.
La sessió no presencial va ser convocada i se celebra en virtut del que disposa l'article 46.3
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, segons redacció
donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.
El Sr. Secretari constata l'efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala virtual i
acredita la seva identitat, així com l'existència de quòrum legal.
La Presidència obre la sessió a les 10.08 h.
Es fa un minut de silenci com a mostra de solidaritat a les víctimes d'actes de violència
masclista i vicària produïts durant l'any 2021.
A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l'acta de la sessió ordinària de 26 de novembre 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
1
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
4 de febrer del 2022

CSV: 5d4e-8b31-4c0d-58a6

En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. Decret de l'alcaldia, de 22 de novembre de 2021, que delega en el/la gerent, en l'àmbit del
Districte de Ciutat Vella, la incoació dels expedients de contractació, i delegar de forma
indistinta la presidència de les meses de contractació dels procediments d'adjudicació en els i
les directors/es de serveis i en el/la director/a de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada,
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.
2. Decret de l'alcaldia, de 25 de novembre de 2021, que determina els serveis essencials i els
serveis mínims atesa la convocatòria de vaga general prevista pel dia 30 de novembre de
2021.
3. Decret de l'alcaldia, de 25 de novembre de 2021, que nomena el Sr. Arturo Carrasco
García com a membre del Consell Municipal del Districte de Gràcia, en substitució del Sr. Jordi
Bea Costa que causa baixa com a Conseller de Districte amb efectes 26 de novembre de
2021.
4. Decret de l'alcaldia, de 25 de novembre de 2021, que cessa la Sra. Pilar Domech Gargallo
com a membre del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu.
5. Decret de l'alcaldia, de 25 de novembre de 2021, que designa el Sr. David Albet Sunyer
vocal del Consell Rector del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, en substitució del Sr. Bernat
Dedéu Pastor.
6. Decret de l'alcaldia, de 25 de novembre de 2021, que designa la Ima. Sra. Rosa Alarcón
Montañés vocal de la Ponència de Nomenclàtor dels Carrers de Barcelona, en substitució de la
Ima. Sra. Laia Bonet Rull.
7. (2021/5911) Decret de l'alcaldia, de 25 de novembre de 2021, que nomena el Sr. Rufino J.
García Pérez, personal d'alta direcció en el càrrec de gerent del Districte de Gràcia amb
efectes 22 de novembre de 2021.
8. (2021/5905) Decret de l'alcaldia, de 26 de novembre de 2021, que cessa la Sra. Maria
Pilar Miràs Virgili, com a personal d'alta direcció, en el càrrec de gerent del Districte de
Gràcia, amb efectes del dia 21 de novembre de 2021.
9. (2021/5909) Decret de l'alcaldia, de 26 de novembre de 2021, que cessa la Sra. M.
Carmen Turégano López, com a personal d'alta direcció, en el càrrec de gerent de Coordinació
Territorial i de Proximitat, amb efectes del dia 30 de novembre de 2021.
10. (2021/5945) Decret de l'alcaldia, de 26 de novembre de 2021, que nomena la Sra.
Gemma Arau Ceballos, com a personal d'alta direcció en el càrrec de gerent de Coordinació
Territorial i de Proximitat, amb efectes del dia 1 de desembre de 2021.
11. Decret de l'alcaldia, de 2 de desembre de 2021, que designa la Sra. Gemma Arau
Ceballos com a vocal del Consell de Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, en
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representació de l'Ajuntament de Barcelona, i en substitució de la Sra. Carme Turégano
López.
12. Decret de l'alcaldia, de 2 de desembre de 2021, que substitueix temporalment, el Sr. M.
Àngel Valdueza Romero, Director de Llicències i Espai Públic del Districte de Sants-Montjuïc
pel Sr. Albert Bassas Parcerisas, Director de Llicències i Espai Públic del Districte de les Corts,
durant el període d'absència del primer, amb totes les facultats que li són pròpies per raó del
càrrec que ostenta i les que li hagin estat atribuïdes per delegació.
13. Decret de l'alcaldia, de 16 de desembre de 2021, que primer designa com a representant
de l'Ajuntament en l'Assemblea General del Consorci Organitzador del Fòrum Universal de les
Cultures de Barcelona 2004 a la Sra. Montserrat Escoda i Mallorques, directora d'Empreses i
Entitats Municipals en substitució de la Sra. Maria Pilar Miràs Virgili; i segon delega l'Im. Sr.
Jordi Martí Grau, sisè tinent d'alcaldia, com a representant de l'Excma. Sra. Ada Colau
Ballano, alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona, en aquesta Assemblea.
14. Decret de l'alcaldia, de 16 de desembre de 2021, que nomena el Sr. Max Canher Picallo
com a membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
15. Decret de l'alcaldia, de 16 de desembre de 2021, que nomena la Sra. Rosa Martín Vega
membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris, en substitució del Sr. Carlos
Izquierdo Lázaro que cessa amb efectes 17 de desembre de 2021.
16. Decret de l'alcaldia, de 16 de desembre de 2021, que delega en el Sisè Tinent d'Alcaldia
la resolució dels recursos administratius que es puguin interposar en el marc dels
procediments administratius municipals incoats arran de la sol·licitud de llicència d'obres i de
la presentació del comunicat diferit d'obres d'enderroc relatives a l'edifici del carrer Mont
d'Orsà, 31-33 d'aquesta ciutat.
17. Decret de l'alcaldia, de 16 de desembre de 2021, que delega en la gerent, en l'àmbit
material del Districte de les Corts, 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, la gerent municipal o la gerent de
l'esmentat Districte, així com la incoació dels contractes que per delegació de l'Alcaldia
correspongui aprovar a la gerència municipal i a la gerència del districte, fins que es
procedeixi a la provisió del lloc de treball de la Direcció de Serveis Generals del Districte de
Les Corts.
18. Decret de l'alcaldia, de 16 de desembre de 2021, que nomena els membres del Jurat del
Premi Consell Municipal d'Immigració 2021.
b) Mesures de govern
c) Informes
C) Part decisòria / Executiva
a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
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COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
1. (1-DEL/21) Revocar parcialment la delegació efectuada en favor del Consorci d'educació de
Barcelona de l'exercici de la competència prevista a l'article 3.3. dels estatuts de l'esmentat
Consorci aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, de forma progressiva, a partir de l'1 de
gener de 2022, en matèria de conservació, manteniment i vigilància en relació a les escoles
bressol municipals, espais familiars, el Conservatori Municipal de Música, les Escoles
municipals de música i les dependències de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.
Acceptar la delegació a l'Ajuntament de Barcelona mitjançant l'Institut Municipal d'Educació
de Barcelona de la competència del Consorci establerta en l'article 3.2.b) dels seus Estatuts,
per a la construcció i les obres de reforma d'ampliació i millora dels centres que gestiona
directament l'IMEB (escoles bressols municipals, Conservatori municipal de música, escoles
municipals de música, espais familiars i dependències de l'Institut Municipal d'educació de
Barcelona) en relació al PIM municipal. Articular, a través de la Gerència del Consorci
d'Educació de Barcelona, de manera coordinada amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut
Municipal d'Educació de Barcelona, els mecanismes per fer efectiva la transferència
esmentada, mitjançant la corresponent assignació de recursos econòmics i personals, i per a
transferir des del Consorci a l'Institut Municipal d'Educació el personal que correspongui per a
l'exercici de les funcions que es recuperen per part de l'Ajuntament i concretar el calendari de
subrogació i d'assumpció dels contractes públics que corresponguin per part de l'Ajuntament
de Barcelona o l'Institut Municipal d'Educació. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
S’aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i
Corbacho, dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també de la Sra.
Barceló.
2. (20210351) Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit 20210351 per un import total
de 2.061,84 euros IVA inclòs, a favor de l'empresa Clece Seguridad, SA, en concepte
d'abonament d'hores diürnes treballades al mes de novembre de 2019 en diversos centres de
treball derivades del contracte 19002769, atesa la necessitat de regularitzar les despeses
realitzades i no reconegudes en l'exercici 2019 (Expedient SAP: 21XF0997). Autoritzar,
disposar i reconèixer les obligacions de les despeses per import de 2.061,84 euros IVA inclòs i
amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2021, i a l'aplicació pressupostària
0200/22719/23011.
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
3. (Pressupost 2022) Resoldre les reclamacions presentades al Pressupost General de
l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2022 durant el termini d'exposició pública, d'acord amb
els informes que consten a l'expedient. Aprovar definitivament el Pressupost General de
l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2022 integrat per: a) El de la mateixa Entitat, b) Els
pressupostos dels organismes autònoms locals: 1-Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat,2-Institut Municipal d'Educació de Barcelona, 3-Institut Municipal d'Informàtica
de Barcelona, 4-Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, 5-Institut Municipal de Paisatge
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Urbà i la Qualitat de Vida, 6-Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 7-Institut Barcelona
Esports, 8-Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona; c) Els estats de previsions
d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1-Institut de Cultura de
Barcelona, 2-Institut Municipal de Parcs i Jardins, 3-Institut Municipal d'Habitatge i
Rehabilitació, 4-Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe, 5-Entitat Pública
Empresarial Institut Municipal d'Urbanisme; d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses
de les societats mercantils següents: 1- Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les
societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA); 2 -Informació i
Comunicació de Barcelona, SA; 3- Barcelona Activa SAU SPM; 4- Barcelona d'Infraestructures
Municipals, SA; 5-Foment de Ciutat, SA; 6- Barcelona Cicle de l'Aigua, SA. Aprovar
definitivament les Bases d'Execució, la plantilla de personal per a l'exercici 2022 i els annexos
que consten en l'expedient. Aprovar definitivament el Pressupost Consolidat de l'Ajuntament
de Barcelona per a l'any 2022 d'acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i la seva normativa de desenvolupament
(Es tracta conjuntament amb els punts 4, 5 i 6)
Intervenen les Sres. i els Srs. Collboni, Martí Grau, Maragall, Artadi, Guilarte, Bou, Parera,
Barceló i la Sra. Alcaldessa.
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 amb el vot en contra de les
Sres. Artadi, Munté, Vila i el Sr. Martí Galbis, de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i Corbacho, i
també dels Srs. Bou i Ramírez.
4. (0100FF2022) Resoldre les reclamacions presentades a la modificació de les Ordenances
Fiscals per a l'any 2022 i successius, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell
Municipal en data 23 de desembre de 2021, en el sentit dels informes que obren a
l'expedient. Aprovar definitivament la modificació per a l'exercici de 2022 i successius de les
Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre béns
immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.4. Impost sobre
activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; núm.
2.2 Recàrrec a l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics; núm. 3.1. Taxes per serveis
generals; núm. 3.2. Taxes per serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm.
3.3. Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors
de runa i altres serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes
de mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius
a animals de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions
especials; núm. 3.9 Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini
públic local i la prestació d'altres serveis a favor d'explotadors de serveis de
telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques; núm. 3.10. Taxes per
la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis; núm. 3.11.
Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor
d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general; núm. 3.12. Taxes
per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis
culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per
la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la
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utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d'empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil; núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia
elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus
municipals generats en els domicilis particulars; núm. 4. Contribucions especials; Categories
fiscals de les vies públiques de la Ciutat; imposar les taxes incorporades a l'Ordenança fiscal
núm. 3.9 d'acord amb la documentació obrant a l'expedient. Publicar aquest acord i el text
íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
(Es tracta conjuntament amb els punts 3, 5 i 6)
S’aprova el dictamen en debat amb l'abstenció de les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig,
Baró, Sendra, Zañartu, Castellana, Benedí, Coronas i Gassol, de la Sra. Parera i el Sr.
Benítez, i també de la Sra. Barceló, i amb el vot en contra de les Sres. Artadi, Munté, Vila i el
Sr. Martí Galbis, de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i Corbacho, i també dels Srs. Bou i
Ramírez.
5. (Memòria CTB 2020) Restar assabentat de la memòria del Consell Tributari corresponent a
l'any 2020.
(Es tracta conjuntament amb els punts 3, 4 i 6)
Es comunica
6. (01-PPPNT2021) Aprovar definitivament, atès que no s'han presentat reclamacions durant
el període d'exposició pública, l'ordenança per prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributari del servei de desplegament de conductes portafibra òptica a l'interior del
clavegueram, d'acord amb el text que consta a l'expedient. Publicar aquest acord i el text
íntegre de l'ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
(Es tracta conjuntament amb els punts 3, 4 i 5)
S’aprova el dictamen en debat amb l'abstenció de les Sres. Artadi, Munté, Vila i el Sr. Martí
Galbis.
7. (21XF1280) Aprovar l'expedient 21XF1280 de reconeixement de crèdit per un import de
3.656,77 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades l'any
2020 i no reconegudes durant l'exercici corresponent, a favor de la Sra. M. C. M., amb NIF
36251389P. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de
3.656,77 euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2021 i aplicació
pressupostària 0701/22699/93311, a favor de la Sra. M. C. M., amb NIF 36251389P.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
8. (17/2021) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d'exposició pública del
Reglament de Funcionament del Comitè Científic i d'Ètica en relació al Zoo de Barcelona,
aprovat inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació
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i Seguretat i Prevenció de 15 de setembre de 2021, d'acord amb l'informe de la directora del
Servei de Drets dels Animals que obra a l'expedient i es dóna per reproduït a efectes de
motivació; incorporar les al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació
definitiva; aprovar definitivament el Reglament de Funcionament del Comitè Científic i d'Ètica
en relació al Zoo de Barcelona; publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la
Gaseta Municipal i al web municipal.
Intervenen les Sres. i els Srs. Bonet, Coronas, Martí Galbis, Guilarte, Bou, Benítez i Barceló.
S’aprova per unanimitat el dictamen en debat.
9. (FD 2021-12/28) Ratificar l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona a la Fundació
Internacional Electronics Watch com a afiliat i acceptar-ne els seus Estatuts. Designar el
Director de Coordinació de Contractació Administrativa representant de la corporació
municipal a la Fundació Internacional Electronics Watch. Notificar el present acord a la
Fundació Internacional Electronics Watch.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
10. (2021/404) Aprovar l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2021-2024. Modificar els annexos 3 i 4 de la Relació
inicial de Llocs de Treball tal i com es detalla als annexos que consten a l'expedient en
aplicació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de
l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2021-2024.
Intervenen les Sres. i els Srs. Ballarín, Coronas, Martí Galbis, Guilarte, Bou, Benítez i Barceló.
S’aprova el dictamen en debat amb l'abstenció de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i Corbacho.
11. (391/2021) 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, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana, Benedí, Coronas i Gassol, de les Sres. Artadi, Munté,
Vila i el Sr. Martí Galbis, de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i Corbacho, i també dels Srs. Bou
i Ramírez.
12. (21XF0954) Aprovar l'expedient 21XF0954 de reconeixement de crèdit per un import de
177,50 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades l'any
2020 i no reconegudes durant l'exercici corresponent, a favor de Valenciana Hotelera, SL,
amb NIF B46043238. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import
de 177,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2021 i aplicació
pressupostària 0705/22601/92011, a favor de Valenciana Hotelera, SL, amb NIF B46043238.
S’aprova el dictamen precedent amb l'abstenció de les Sres. Artadi, Munté, Vila i el Sr. Martí
Galbis, de la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també de la Sra. Barceló.

7
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
4 de febrer del 2022

CSV: 5d4e-8b31-4c0d-58a6

13. (55/2021) Acceptar de l'Agència de Salut Pública de Barcelona la delegació de l'exercici
de la potestat sancionadora en matèria de venda i consum de begudes alcohòliques, en
l'àmbit de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que puguin generar dependència, competència atribuïda a aquesta Agència per la
Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona. La delegació abasta la
incoació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors, la resolució dels recursos que
s'interposin en via administrativa, així com la defensa jurídica en via contenciósadministrativa, i la gestió i el cobrament de les sancions imposades. Les condicions d'aquesta
delegació s'estableixen en l'Annex que consta a l'expedient. Establir que les resolucions
administratives que s'adoptin per delegació han d'indicar aquesta circumstància; publicar
aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al web
municipal.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
14. (21SD0238NT) Resoldre les al·legacions formulades durant el tràmit d'informació pública
de l'aprovació inicial de la Modificació de l'Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del
Consell Municipal en sessió de 20 de desembre de 2013 i modificada per acords de l'1 d'abril
de 2016 i del 29 de juny de 2018, de conformitat amb l'informe emès per la Gerència
d'Ecologia Urbana que es dona per reproduït i que s'incorpora a aquest acord a efectes de
motivació; aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança de Terrasses aprovada pel
Plenari del Consell Municipal en sessió de 20 de desembre de 2013 i modificada per acords de
l'1 d'abril de 2016 i del 29 de juny de 2018; publicar el present acord així com el text íntegre
de la Modificació de l'Ordenança de Terrasses en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB i al web municipal; notificar aquest acord als interessats amb trasllat del text de la
modificació i de l'informe de resposta de les al·legacions.
Intervenen les Sres. i els Srs. Sanz, Coronas, Martí Galbis, Corbacho, Ramírez, Benítez i
Barceló.
S’aprova el dictamen en debat amb el vot en contra de les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany,
Puig, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana, Benedí, Coronas i Gassol, i amb l'abstenció de les
Sres. Artadi, Munté, Vila i el Sr. Martí Galbis, de la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i Corbacho, i
també dels Srs. Bou i Ramírez.
15. (CO 2021-12/29) Ratificar, com a ens consorciat, l'acord adoptat pel Consell
d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità, Consorci per a la coordinació del
sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona (ATM) en la sessió de 6
d'octubre de 2021, relatiu a la modificació de l'article 2 dels seus estatuts per actualitzar-lo a
la realitat de la seva nova seu social.
S’aprova per unanimitat el dictamen precedent.
16. (21S13295) Autoritzar i disposar la despesa per un import de 9.686.354,00 euros a favor
de a l'Autoritat del Transport Metropolità, amb NIF P5890049I, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària/es D/76745/15131 del pressupost de l'any 2021, de conformitat amb
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l'establert en l'annex III del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona per a l'execució de les obres i posterior
explotació de la xarxa tramviària unificada, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 23 de
desembre de 2020. Notificar el present acord a l'Autoritat del Transport Metropolità.
S’aprova el dictamen precedent amb el vot en contra de les Sres. Artadi, Munté, Vila i el Sr.
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.
17. (21SD0364CO (21XC0375)) Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'establiment del calendari anual
d'aportacions al sistema de finançament metropolità i el programa de col·laboració en l'àmbit
de l'espai públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de Barcelona, període
2020-2023. Autoritzar i disposar en favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF
P0800258F, la quantitat de 109.278.427,83 euros, en concepte de transferències corrents
corresponents a les aportacions de l'Ajuntament al sistema de finançament metropolità, en
compliment del conveni de col·laboració a què fa referència el punt primer, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 46404/943110703 o aquella que correspongui en exercicis futurs,
precisant que en el conveni consten també els imports, ja consignats i obligats, corresponents
a l'execució del conveni de 31 de maig de 2017, següents: i) l'import de 12.000.000 euros
corresponent a l'exercici 2020, i ii) l'import de 12.000.000 euros corresponent a l'exercici
2021. Establir el següent calendari de pagaments anuals corresponent al conveni 2020-2023:
1) Exercici 2021: 32.426.142,61 euros (d'aquest import, 12.000.000 euros corresponen el
conveni de 31 de maig de 2017); 2) Exercici 2022: 32.426.142,61 euros; 3) Exercici 2023:
32.426.142,61 euros; 4) Exercici 2024: 12.000.000,00 euros; 5) Exercici 2025:
12.000.000,00 euros. Consignar la despesa de 59.425.741,67 euros amb càrrec al capítol 6,
d'inversions, del pressupost municipal, per realitzar el programa de col·laboració en l'àmbit de
l'espai públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de Barcelona, en els
exercicis 2022 i 2023. Precisar que l'aprovació de la despesa d'exercicis futurs dels acords
anteriors resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions derivades d'aquest acord. Facultar el primer tinent d'Alcaldia, l'Im. Sr.
Jaume Collboni i Cuadrado, la signatura d'aquest conveni. Facultar la Comissió de Govern
municipal per al desenvolupament del Programa de col·laboració en l'àmbit de l'espai públic,
els equipaments i les infraestructures del municipi de Barcelona 2021-2023, que figura com a
annex al conveni. Notificar aquest acord a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Trametre una
còpia d'aquest acord i del conveni aprovat a la Direcció General d'Administració Local del
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya. Trametre una còpia compulsada del conveni signat a la Direcció General de
Relacions Institucionals i amb el Parlament del Departament d'Afers i Relacions Institucionals
i Exteriors i Transparència, en compliment de l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost,
de procediment administratiu de Catalunya, en redacció donada per la Llei 16/2015. Publicar
un anunci de referència sobre l'aprovació i la signatura del conveni al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i el seu text a la Gaseta Municipal
Intervenen el Sr. Maragall i la Sra. Alcaldessa.
Es retira
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18. (20PL16819) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament
turístic, albergs de joventut, habitatges d'ús turístic, llars compartides i residències
col·lectives docents d'allotjament temporal a 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 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 i de la Direcció de Serveis d'Actuació
Urbanística, de valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de
motivació s'incorporen a aquest acord.
Intervenen les Sres. i els Srs. Sanz, Baró, Martí Galbis, Corbacho, Ramírez, Benítez i Barceló.
S’aprova el dictamen en debat amb el vot en contra de les Sres. Artadi, Munté, Vila i el Sr.
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.
Districte de Ciutat Vella
19. (20PL16788) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l'ajust d'alineacions en l'àmbit del portal de Santa
Madrona; d'iniciativa municipal; resoldre l'escrit d'al·legacions presentat en el tràmit
d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de la Direcció de
Serveis d'Actuació Urbanística, de valoració de les al·legacions; informe que consta a
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.
S’aprova per unanimitat el dictamen en precedent.
Districte de l'Eixample
20. (21PL16840) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Integral per a l'ampliació i rehabilitació de la Casa Llorens,
situada al carrer Còrsega 259-261; promogut per ADUNA Directorship 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.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
1. (M1923/2979) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern
municipal a presentar en el termini de 2 mesos un informe relatiu a l'evolució dels nivells de
trànsit i contaminació a la ciutat durant l'any 2021.
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Intervenen les Sres. i els Srs. Parera, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Barceló i Badia.
S’aprova aquesta Proposició/Declaració de Grup per unanimitat.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/2996) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona manifesta
que: 1. Constatem que les determinacions pedagògiques i curriculars que defineixen un
sistema educatiu han de ser establertes directe i exclusivament per la representació
democràtica de la ciutadania en exercici del poder reglamentari atribuït a les cambres
legislatives. 2. Constatem igualment que el sistema educatiu català compta des de fa quasi
40 anys, és a dir des de la recuperació de la democràcia i el primer exercici de l'autogovern,
amb un règim curricular basat en el caràcter vehicular de la llengua catalana i en el ple
domini de la llengua castellana al completar l'educació obligatòria. 3. Constatem finalment
que disposem d'un sistema educatiu dotat del mètode de immersió lingüística com a eina de
cohesió social i garantia de l'efectiu assoliment dels nivells d'aprenentatge previstos en els
currículums educatius que les lleis estableixen. Amb ple respecte a la diversitat de llengües
maternes i, per tant, als drets lingüístics de tots i totes les alumnes que cursen l'educació
obligatòria a Catalunya. 4. Afirmem que aquest principi legislatiu, confirmat per les
successives majories democràtiques al Parlament de Catalunya, segueix sent avui plenament
vigent, definit i reconegut per la llei catalana, tant com admès per la darrera i vigent
legislació bàsica espanyola. 5. Rebutgem els intents polítics i partidistes d'introduir
artificialment a les nostres escoles un conflicte lingüístic inexistent, un conflicte que només
pot produir confrontació absurda entre els propis infants o entre les famílies obligades a
suportar pressions del tot contràries a la normal convivència que ha de caracteritzar les
relacions personals al si de la comunitat educativa. 6. Proclamem, un cop més, que el model
lingüístic català ha demostrat a bastament la seva qualitat i adequació a la demanda
ciutadana general, acreditant resultats acadèmics igual o millors que els del conjunt de
l'Estat i del tot equiparables als dels sistemes educatius de qualsevol altre país desenvolupat.
Tan pel que fa al domini de la llengua pròpia, la catalana, com al del castellà en tant que
llengua cooficial i, gradualment, al domini suficient d'una tercera llengua. 7. Proclamem el ple
respecte a les decisions lingüístiques que cada família adopti en el seu propi entorn i, al
mateix temps, reclamem el respecte de totes i cada una d'elles a les previsions
pedagògiques i curriculars establertes per les lleis i contingudes ens els projectes lingüístics
que cada centre, en exercici de la seva autonomia i responsabilitat, elabora, aprova i aplica.
8. Ens adrecem a totes les administracions competents en matèria educativa, és a dir, el
propi Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i el Gobierno de España, per a que confirmin i
protegeixin el compliment de la legislació vigent, tot recordant que aquest només és revisable
per mitjà de la voluntat popular degudament reflectida en les majories parlamentàries
corresponents. 9. Ens adrecem també a totes les parts de la comunitat educativa per
confirmar que compten amb el ple suport d'aquesta administració municipal en la defensa de
l'interès general que el nostre model educatiu i lingüístic vol garantir en el present i millorar
en el futur immediat. 10. Ens adrecem finalment a totes les famílies del país per que no es
deixin arrossegar a escenaris de confrontació sense contingut real: el català és la llengua
pròpia del país i el castellà, llengua germana, cooficial a Catalunya i compartida amb
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centenars de milions de ciutadans arreu del món, és també nostra, respectada i estimada
com a llengua materna de tants catalans i catalanes. 11. Ens comprometem, doncs, a que les
nostres escoles i instituts no perdin la riquesa lingüística que ens caracteritza com a societat i
no renunciarem a l'assoliment general del màxim domini plurilingüístic, ara ja incloent
necessàriament una tercera llengua. 12. Mantindrem el compromís institucional amb el nostre
model educatiu i lingüístic preservant-lo de pressions externes i donant el màxim suport als
centres educatius, al seu cos docent, a les famílies que els donen sentit i als nois i noies que
en són els únics i autèntics titulars del dret a rebre la millor educació.
(Es tracta conjuntament amb les Proposicions amb contingut de Declaració Institucional dels
grups municipals del PSC, Cs, i PP, corresponents als punts 2,4 i 5)
Intervenen les Sres. i els Srs. Maragall, Collboni, Guilarte, Bou, Munté, Parera, Barceló i Martí
Grau.
S’aprova aquesta Proposició amb contingut de Declaració institucional amb vuit abstencions emeses per les Sres. i els Srs. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé, Alarcón i
Riera-, vuit vots en contra -emesos per la Sra. Guilarte i els Srs. Sierra i Corbacho, pels Srs.
Bou i Ramírez, per la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també per la Sra. Barceló- i vint-i-quatre
vots a favor de la resta de membres del Consistori.
Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:
2. (M1923/2994) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1.
Continuar defensant el foment, la protecció i l'impuls de la llengua catalana al conjunt de la
societat i, concretament, la preservació del català com a llengua vehicular del sistema
educatiu de Catalunya, sense excloure el castellà. 2. Constatar que el model lingüístic del
sistema educatiu de Catalunya ha estat una eina de cohesió i promoció social a Catalunya que
ha aconseguit una escola no segregadora per motius de llengua ni d'origen, que ha cercat la
igualtat d'oportunitats del conjunt de l'alumnat. Reconèixer el paper determinant del conjunt
de la comunitat educativa en la defensa i funcionament d'aquest model educatiu, defensar la
seva pluralitat (docents, famílies, sindicats, moviments de renovació pedagògica, etc.) i
preservar-la com a valor intrínsec d'una societat plenament democràtica. 3. Seguir garantint
a l'alumnat el domini ple i equivalent de les dues llengües oficials, el català i el castellà (i
l'occità- aranès a l'Aran) al final de l'educació obligatòria (ESO), així com progressivament de
l'anglès (o una tercera llengua), destinant els recursos humans, formatius i econòmics
necessaris per assolir aquest objectiu. 4. Preservar el criteri pedagògic i l'autonomia de cada
centre educatiu per complir els objectius que marca la normativa vigent, a l'hora d'elaborar
els projectes lingüístics, que necessàriament s'han d'adaptar amb flexibilitat a la realitat
sociolingüística de l'alumnat i del seu entorn, una realitat que és canviant i no uniforme a tot
el territori, i que han de continuar essent els instruments pedagògics per assolir l'objectiu del
domini bilingüe al final de la ESO, elaborats amb l'acompanyament o assessorament del
Departament d'Educació, regularment avaluats i revisats si escau per la pròpia administració
educativa. 5. Instar al Govern de la Generalitat a donar compliment a les resolucions judicials
i no basar la seva acció política en la desobediència ni traslladar aquesta responsabilitat a les
direccions dels centres educatius o als claustres. Demanar al Govern que convoqui el conjunt
de forces polítiques, així com al conjunt de la comunitat educativa, per tal d'actualitzar, refer i
reforçar el consens relatiu al model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar
12
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
4 de febrer del 2022

CSV: 5d4e-8b31-4c0d-58a6

l'aprenentatge i l'ús de les llengües en un context plurilingüe, partint de la realitat actual, en
un exercici de diàleg i amb voluntat de cerca de consens.
(Es tracta conjuntament amb les Proposicions amb contingut de Declaració Institucional dels
grups municipals d'ERC, Cs, i PP, corresponents als punts 1, 4 i 5)
Es rebutja aquesta Proposició amb contingut de Declaració institucional amb disset vots en
contra -emesos per les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig, Baró, Sendra, Zañartu,
Castellana, Benedí, Coronas i Gassol, per les Sres. Artadi, Munté, Vila i pel Sr. Martí Galbis, i
també per la Sra. Guilarte i pels Srs. Sierra i Corbacho- dotze abstencions -emeses per les
Sres. i els Srs. Colau, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia, Rabassa, Serra, Tarafa i
Gonzàlez, i també pels Srs. Bou i Ramírez -, i onze vots a favor de la resta de membres del
Consistori.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
3. (M1923/2990) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta el
Govern municipal a: - Proposar al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya, la modificació de la Resolució de 10 de juliol de 2014, i modificada per la Resolució
de 25 d'abril de 2016, atorgada pel Director General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, per la qual es va aprovar la qualificació de diverses zones del terme municipal de
Barcelona com a turístiques, per tal que: Els establiments comercials, d'acord amb l'article 38
de la de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, situats en les zones ZE-1 i ZE2 del Pla Especial d'Allotjaments Turístics aprovat el 2017 (PEUAT) puguin obrir pels períodes
compresos entre els dies 15 de maig i 15 de setembre, ambdós inclosos, en la franja horària
compresa entre les 12h i les 20h, per als diumenges i festius; i sol·licitant que es duguin a
terme totes les modificacions i tràmits legalment establerts per tal de fer efectiu aquest
acord. Notificar aquest acord al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya, adjuntant certificat de l'acord del Plenari del Consell Municipal pel que s'aprova la
sol·licitud de la modificació, de forma urgent i sense necessitat d'haver d'esperar l'aprovació
de l'Acta en els termes establerts a l'article 206 del ROF.
Intervenen les Sres. i els Srs. Artadi, Castellana, Guilarte, Bou, Benítez, Barceló i Ballarín.
S’aprova aquesta Proposició amb contingut de Declaració institucional 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 dotze vots a favor de la resta de
membres del Consistori.
Del Grup Municipal Ciutadans:
4. (M1923/2992) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda:
Primer.- Que l'Ajuntament de Barcelona insti el Govern de la Generalitat i el Govern
d'Espanya a desenvolupar les accions necessàries a l'àmbit educatiu per defensar l'educació
integral de tots els alumnes catalans en les dues llengües oficials de Catalunya. Segon.- Que
l'Ajuntament de Barcelona insti el Govern de la Generalitat a treballar per promoure un
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sistema trilingüe a l'ensenyament públic a Catalunya amb tres llengües vehiculars per igualarnos a la resta de democràcies del nostre entorn. Tercer.- Que l'Ajuntament de Barcelona insti
el Govern de la Generalitat i el Govern d'Espanya a fer complir les resolucions judicials
favorables a l'ensenyament en castellà, amb un mínim del 25%, a través dels Projectes
Lingüístics de Centre i de la Inspecció Educativa. Quart.- Que l'Ajuntament de Barcelona insti
el Govern d'Espanya, del PSOE i Unides Podem, a promoure una nova Llei educativa que
prioritzi els criteris objectius pedagògics del conjunt de la ciutadania, per sobre dels criteris
polítics o ideològics. Cinquè. Que l'Ajuntament de Barcelona es comprometi al compliment de
la nostra Constitució, especialment en la defensa de tots els ciutadans i dels seus drets
lingüístics, per protegir i fomentar els contemplats a l'article 3 de la Constitució Espanyola.
Sisè.- Instar a l'Ajuntament de Barcelona que retiri o impedeixi qualsevol tipus de subvenció
o transferència de recursos públics a entitats de marcat caràcter partidista, els objectius dels
quals són contribuir a l'assenyalament dels ciutadans, inclosos els escolars i estudiants, en
funció de la llengua que utilitzen. Setè.- Traslladar el resultat de la votació d'aquesta
proposició al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat i al Ministeri
d'Educació, així com donar-ne difusió als mitjans de comunicació i xarxes socials de titularitat
municipal.
(Es tracta conjuntament amb les Proposicions amb contingut de Declaració Institucional dels
grups municipals d'ERC, PSC i PP, corresponents als punts 1, 2 i 5)
Es rebutja aquesta Proposició amb contingut de Declaració institucional amb trenta-dos 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, per les Sres. i els Srs. Collboni, Bonet,
Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé, Alarcón i Riera, i també per les Sres. Artadi, Munté, Vila i pel
Sr. Martí Galbis -, i vuit vots a favor de la resta de membres del Consistori.
Del Grup Municipal Partit Popular:
5. (M1923/2984) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1.Condemnar enèrgicament i mostrar el rebuig a la campanya d'assetjament i amenaces
dirigides contra un menor de 5 anys i la seva família a Canet de Mar. 2. Mostrar el seu suport,
solidaritat i proximitat amb el menor i la família i instar totes les institucions públiques a
vetllar i garantir la integritat i l'interès superior del menor que ha de primar i guiar qualsevol
actuació pública en defensa dels seus drets d'acord amb la Declaració Internacional dels Drets
dels Infants.
(Es tracta conjuntament amb les Proposicions amb contingut de Declaració Institucional dels
grups municipals d'ERC, PSC i Cs, corresponents als punts 1, 2 i 4)
Es rebutja aquesta Proposició amb contingut de Declaració institucional amb vint-i-quatre
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. Artadi,
Munté, Vila i pel Sr. Martí Galbis -, i setze vots a favor de la resta de membres del Consistori.
c) Precs
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Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/2997) Que l'Ajuntament de Barcelona creï abans d'un mes un Grup de Treball amb
els principals agents comercials, culturals i socials de la ciutat per tal de fer-los partícips del
procés d'adjudicació i dinamització de les activitats econòmiques, culturals o socials que es
desenvoluparan en els locals comercials adquirits en planta baixa.
Intervenen el Sr. Castellana i la Sra. Ballarín.
Acceptat
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
2. (M1923/2987) Que es modifiquin les exempcions actualment contemplades a la normativa
de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) per tal d'ampliar l'exempció existent per a vehicles que
pertanyin a persones amb discapacitat igual o superior al 33% i hagin superat el barem de
mobilitat reduïda o que disposin de targeta d'aparcament individual per a persones amb
discapacitat bé el seus tutors legals (en el cas de menors d'edat o persones tutelades), també
a persones amb discapacitat intel·lectual i grau de dependència reconegut pel Departament
de Drets Socials.
Intervenen la Sra. Munté i la Sra. Alcaldessa.
Acceptat
3. (M1923/2988) Que el Govern Municipal informi de les raons per les quals les negociacions
amb els promotors del Festival Primavera Sound no estan avançant de forma satisfactòria,
fins el punt de posar en perill la seva continuïtat a Barcelona per l'any 2023 i desenvolupi un
protocol de relació amb promotors culturals, per tal de convertir Barcelona en una ciutat
atractiva per iniciatives culturals com la del Primavera Sound.
Intervenen els Srs. Martí Galbis i Martí Grau.
Acceptat
Del Grup Municipal Partit Popular:
4. (M1923/2985) Instar el Govern Municipal a incrementar la plantilla del personal de l'OAC
de la Plaça Sant Miquel, i les d'aquelles altres OACs dels districtes que ho requereixin, per tal
què es pugui garantir l'accés a aquest servei en un termini raonable i per tal de millorar el
termini mitjà d'assignació de cites.
Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Bonet.
No acceptat
De regidora no adscrita:
5. (M1923/2978) Instem el Govern municipal a presentar en el termini de 3 mesos les seves
propostes per reduir la llista d'espera per la realització dels PIA (Programa Individual
d'atenció) per a les persones amb dependència que ho necessitin.
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Intervenen les Sres. Barceló i Pérez.
Acceptat
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/2998) Qui encapçala per part de l'Ajuntament la negociació amb el Primavera
Sound, quina és la situació en què es troben les negociacions de renovació del contracte,
quins són els esculls, i si està en perill la continuïtat d'aquest esdeveniment musical a la
ciutat partir del 2023?
Intervenen la Sra. Sendra i la Sra. Alcaldessa.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Ciutadans:
2. (M1923/2991) En quina situació estan les negociacions entre el Govern municipal i els
transportistes propietaris de vehicles pesants (N2), camions (N3) i autocars petits (M2) sense
etiqueta mediambiental, davant la prohibició de circulació dels mateixos a partir del proper 1
de gener per la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona?
Intervenen els Srs. Corbacho i Badia.
Es dóna per tractada
3. (M1923/2993) Què està fent el Govern Municipal per a garantir la continuïtat del festival
Primavera Sound a Barcelona més enllà de l'any 2022?
Intervenen la Sra. Guilarte i el Sr. Martí Grau.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Partit Popular:
4. (M1923/2986) Quin és el posicionament de l'Alcaldessa sobre la continuïtat del Festival
Primavera Sound a la ciutat de Barcelona per a les properes edicions?
Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Alcaldessa.
Es dóna per tractada
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
5. (M1923/2983) Com estan els tràmits amb la DGT per tal que determinats vehicles puguin
obtenir el certificat corresponent que els permeti accedir a la ZBE?
Intervenen el Sr. Benítez i la Sra. Bonet.
Es dóna per tractada
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. (M1923/2995) Que s'informi de l'estat d'execució del Prec amb número de registre
(M1923/1482) acceptat al Consell Plenari del passat 27 de novembre de 2020, amb el
següent contingut: Que el Govern municipal faci públic l'estudi de capil·laritat de la xarxa de
bus de Barcelona que afirma haver realitzat, i que impulsi una nova fase de creació i revisió
de línies de bus del barri, així com de la nova xarxa de bus (NxB), amb l'objectiu de millorarne l'accessibilitat, la freqüència i el servei.
Intervenen el Sr. Zañartu i la Sra. Bonet.
Es dóna per tractat
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
2. (M1923/2989) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició amb número de registre
(M1923/1577) aprovada al Plenari del Consell Municipal del passat 23 de desembre de 2020,
amb el següent contingut: El Plenari del Consell Municipal insta el govern municipal a:
Rebutjar la imposició del 25% de classes en castellà al sistema educatiu català derivada de la
sentència de la sala 5 del contenciós administratiu del TSJC, així com qualsevol mesura que
imposi impediments normatius, administratius, tècnics o socials als ciutadans de les
comunitats autònomes on el català és oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties
aquesta unitat lingüística. · Impulsar, tal com es va aprovar per la Comissió de Drets Socials,
Cultura i Esports del mes d'octubre, un Pacte de Ciutat per la Llengua, liderat pel Govern
municipal, i participat pels diferents grups municipals amb representació al plenari, a més del
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i els diferents agents econòmics i socials de
la ciutat, per tal de prendre acció contra la davallada en l'ús de la llengua, i impulsar-la de
nou. · Garantir el bon finançament i assegurar el rol del Centre de Normalització Lingüística
de Barcelona com a actor renovador de les polítiques d'impuls del català i de reconeixement
del seu valor patrimonial, social i personal entre tots els grups socials i professionals, i
especialment entre els nouvinguts i visitants, en un sistema educatiu que asseguri la
competència plurilingüe de les persones. · Instar el Govern de l'Estat a l'aprovació d'una Llei
de reconeixement de la pluralitat lingüística a Espanya que reconegui la unitat de la llengua
catalana i fomentar la presència de la llengua i la cultura catalanes i araneses a la UNESCO.
Intervenen la Sra. Munté i el Sr. Martí Grau.
Es dóna per tractat
E) Mocions
F) Declaracions Institucionals
1. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Primer L'Ajuntament de Barcelona declara la seva ferma determinació en la defensa dels drets dels
infants davant les agressions i el seu compromís en la lluita contra violència i maltractament
cap als infants, per aconseguir la tolerància zero amb l'abús sexual infantil, garantint el
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benestar i la protecció de la infància a la nostra ciutat com demostra la iniciativa de convocar,
des de l'any 2017, una Taula Interinstitucional per a la prevenció de les violències sexuals en
la infància i l'adolescència, que té per objectiu unir esforços entre les administracions
competents. Segon.- L'Ajuntament de Barcelona, segons les seves competències, i en tots els
àmbits de la seva actuació i en els ens i espais en els que participa, assumeix l'obligatorietat
de complir l'Observació general núm. 13 del Comitè dels Drets de l'Infant, així com la llei
orgànica de protecció integral de la infància contra les violències, i dels drets generals dels
infants, i per tant d'adoptar proactivament mesures de prevenció primària, mecanismes de
supervisió dels equipaments i serveis de promoció i d'atenció als infants, per prevenir i
eliminar qualsevol forma de violència envers els infants, inclosa la negligència en la cobertura
de les seves necessitats. Tercer.- L'Ajuntament de Barcelona mostra el suport i
l'acompanyament a tota l'actual comunitat educativa del centre, la direcció i l'AFA de la qual
no té cap vinculació amb els fets, dels quals eren completament desconeixedores. A més,
reconeix la feina que fa l'actual equip educatiu per promoure relacions positives, de
convivència, respecte i benestar emocional de l'alumnat. Quart.- L'Ajuntament de
Barcelona treballarà dins del Consorci d'Educació de Barcelona, del que forma part per
esbrinar els fets sobre les presumptes violències sexuals a l'Escola Barcelona, i de col·laborar
amb el procés d'investigació iniciat. Cinquè.- L'Ajuntament de Barcelona farà seguiment, en el
si del Consorci d'Educació de Barcelona, de l'aplicació del Protocol d'actuació entre els
departaments de Drets Socials i d'Educació, de prevenció, detecció, notificació, derivació i
coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu. Sisè.L'Ajuntament de Barcelona, amb la fermesa de garantir la tolerància zero amb les violències
sexuals en la infància i l'adolescència a la nostra ciutat, continuarà implementant el Programa
de prevenció de les violències sexuals en la infància i l'adolescència, iniciat l'any 2017, que
impulsa els mecanismes, protocols i accions formatives necessàries adreçades tant a
professionals que treballen amb infants com als mateixos nens i nenes. Aquest programa
també té en compte el disseny i les funcionalitats (plans funcionals) dels equipaments
municipals per tal que incorporin indicadors de prevenció de les violències sexuals en la
infància i l'adolescència. Igualment el programa també disposa d'un espai col·laboratiu entre
totes les entitats que treballen per a la prevenció o l'atenció de les violències sexuals en la
infància i l'adolescència a la nostra ciutat, i amb un apartat específic al web municipal
d'Infància (www.barcelona.cat/infancia) sobre informació, protocols, recursos i materials per
a la prevenció i l'atenció de les violències sexuals en la infància i l'adolescència. Setè.Renovar el compromís de l'Ajuntament de Barcelona, de solidaritat i suport a les víctimes
d'abusos, totes.
S’aprova per unanimitat la Declaració Institucional precedent, la qual ha estat llegida pel Sr.
Riera.
2. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Primer. Valorar molt
positivament la tasca portada a terme pel Consell de Convivència, Defensa i Protecció dels
Animals durant els seus 25 anys d'existència. Segon. Agrair a totes les persones, entitats,
associacions, institucions i empreses que han contribuït a fer possible les fites de benestar
animal i bona convivència assolides. Tercer. Comprometre's a continuar impulsant i aprovant
iniciatives, plans i accions orientats a millorar les polítiques públiques de benestar animal de
competència municipal. Quart. Promoure noves accions i campanyes de sensibilització i
conscienciació públiques sobre la importància de protegir: promoure els drets dels animals.
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Cinquè. Desenvolupar l'Ordenança de Protecció dels Animals i actualitzar-la en aquells
aspectes que reclamen majoritàriament les entitats de benestar animal i la ciutadania en el
seu conjunt. Sisè. Avançar en el desplegament del nou model de Zoo, objecte de la
modificació de l'Ordenança de Protecció dels animals de 2019, així com en la implementació
del Pla d'Estratègic del nou model de Zoo de 2019. Setè. Abordar el nou Centre d'Acollida
d'Animals de Companya de Barcelona (CAACB) dins del present mandat municipal.
S’aprova per unanimitat la Declaració Institucional precedent, la qual ha estat llegida pel Sr.
Martí Galbis.
Intervé la Sra. Alcaldessa.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 16.30 hores.
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