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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE JULIOL DE 2021 
 
INICIATIVES GRUPS POLÍTICS 
 
 
 
II) Part Informativa 
 
d) Compareixences Govern municipal 

 
D) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 

1. –  (M1923/2427) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: - 
Instar al govern municipal a rectificar i deixar de governar Barcelona des de la 
unilateralitat, l'opacitat i la política de grans anuncis, tot treballant per donar resposta 
a les demandes de la ciutadania així com als acords d'aquest Consell Plenari i les seves 
Comissions Informatives. Això passa per: - Millorar el retiment de comptes del govern 
municipal amb la ciutadania i els grups de la oposició, presentant un informe al proper 
Plenari del Consell Municipal en el que s'avaluï amb indicadors quantitatius objectius 
del grau d'execució dels compromisos assolits en els òrgans de govern de la ciutat, 
inclòs el Pacte per Barcelona. - Presentar per part del govern municipal una auditoria 
del grau de compliment de les iniciatives presentades per l'oposició i aprovades en 
Comissions i Plenaris. - Millorar la interlocució i el diàleg amb la ciutadana i la societat 
civil convocant una ronda extraordinària de Consells de Barri i dels diferents òrgans de 
participació de l'Ajuntament per tal de fer una valoració de la primera meitat del 
mandat municipal i corregir aquells àmbits en que l'acció de govern necessita millorar. 
- Fer si s'escau, els canvis necessaris en el cartipàs municipal per reforçar les polítiques 
de seguretat, civisme, neteja i mobilitat des de la recerca del consens i l'aliança amb la 
ciutadania dels barris de la ciutat.  

 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 

2. –  (M1923/2417) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta el 
Govern Municipal a: Primer.- Revocar i deixar sense efectes l'acord de suspensió 
aprovat per la Comissió de Govern en sessió de data 24 d'agost de 2020, pel que fa a 
l'atorgament de llicències i l'admissió de comunicacions prèvies i declaracions 
responsables d'inici d'activitats per a la instal·lació i/o ampliació de llars compartides, i 
prorrogat per la mateixa Comissió de Govern en sessió de data 29 de gener de 2021. 
Segon.- Presentar, en el termini màxim de tres mesos, un esborrany d'una nova 
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ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic i llars compartides, que incorpori 
criteris particulars, com limitacions temporals i períodes màxims de vigència de les 
noves habilitacions, i garanteixi la màxima seguretat jurídica i la convivència ciutadana, 
així com els procediments sancionadors i les mesures en causa d'incompliment 
d'aquesta normativa. Tercer.- Modificar el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments 
Turístics (PEUAT), abans de la seva aprovació definitiva, acceptant les al·legacions 
formulades que eviten la prohibició d'iniciar o realitzar aquesta activitat a la nostra 
ciutat.  

 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 

3. –  (M1923/2422) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda 
col·locar de forma immediata l'efígie de S. Majestat el Rei en un lloc preferent i d'honor 
del saló de plens de l'Ajuntament de Barcelona, per tal de garantir el compliment de la 
llei així com el respecte a la lleialtat institucional.  
 
Del regidor Im. Sr. Manuel Valls Galfetti i les regidores Imes. Sres. Eva Parera Escrichs i 
Marilén Barceló Verea: 
 

4. –  (M1923/2414) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda 
modificar l'article 24 del PEUAT (aprovat en la Comissió de Govern del passat 29 de 
gener) i substituir-lo pel següent text: "L'activitat d'allotjament turístic en llars 
compartides es regularà mitjançant Ordenança Municipal. Un cop aprovada 
definitivament i publicada, qui estigui duent a terme activitats d'allotjament turístic en 
llars compartides haurà d'obtenir la corresponent habilitació administrativa en els 
terminis, termes i condicions que s'estableixin."  

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 

1. –  (M1923/2412) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1) 
Declarar la importància de l'Administració Local en la gestió dels serveis més propers a 
la ciutadania, fet que s'ha pogut corroborar d'una forma encara més intensa a causa de 
la greu situació sanitària, econòmica i social que ha de fer front la nostra societat des 
de l'inici de la pandèmia ara ja fa gairebé un any i mig. També en àmbits que 
garanteixen la cohesió a la ciutat com són la convivència ciutadana i un equilibri dels 
usos a l'espai públic. 2) Instar a l'Estat perquè absorbeixi l'import resultant de les 
liquidacions negatives corresponents al model de finançament local dels anys 2020 i 
2021 i aprovi una disposició legal per formalitzar-ho. 3) Instar el Govern de l'Estat 
espanyol que posi a disposició dels ajuntaments el fons COVID19 de 5.000 milions 
d'euros per atendre les despeses derivades de la pandèmia i per al suport del teixit 
econòmic i social atenent al compromís assolit pel Govern espanyol l'any 2020. 4) Que 
l'Estat defineixi l'import dels lliuraments a compte per al 2022 i que en cap cas aquest 
sigui inferior al del 2021. 5) Instar al Govern municipal a treballar, conjuntament amb el 
Govern de Catalunya, com a autoritat responsable de la tutela financera de 
l'Administració Local a Catalunya, per promoure i adoptar els canvis legislatius i acords 
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que es detallen en els punts següents: 5.1.- La modificació urgent de la Llei Orgànica 
2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per tal de permetre que 
els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat 
situacions que ho justifiquin i que la seva solvència financera ho permeti. 5.2.- 
Eliminació de l'aplicació de la regla de la despesa als ajuntaments per a l'any 2022, així 
com eliminar l'obligació de destinar els superàvits a reduir deute. 5.3.- Modificació de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per tal que els ajuntaments puguin fer ús de la 
seva capacitat d'endeutament per finançar dèficits corrents en situacions puntuals de 
desequilibri, sempre que es trobin dintre dels límits d'endeutament vigents. 5.4- La 
participació de Barcelona i de la resta d'ajuntaments en els fons europeus de 
reconstrucció en la mateixa proporció que el seu pes sobre el conjunt de la despesa 
pública. 6) Garantir la màxima execució pressupostària, que aprofiti tots els recursos 
tant propis, com provinents d'altres administracions, en especial en polítiques tan 
essencials com són les polítiques socials, polítiques actives d'ocupació, polítiques de 
desenvolupament i recuperació econòmica, polítiques ambientals o polítiques de 
convivència i seguretat. 7) Derogar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) per tal que l'Ajuntament 
de Barcelona pugui realitzar les contractacions de personal necessàries per garantir 
una correcta prestació dels seus serveis a la ciutadania. 8) Informar d'aquest acord al 
Govern de l'Estat espanyol, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a 
les entitats municipalistes.  
 
Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya: 
 

2. –  (M1923/2419) PRIMER.- Instar el Govern de l'Estat espanyol per tal que impulsi la 
modificació de la Llei d'Hisendes Locals en relació a les bonificacions previstes en 
l'Impost sobre Béns Immobles, a fi i efecte que s'equipari el reconeixement de les 
bonificacions que ja es contempla respecte a les famílies nombroses a altres 
estructures familiars susceptibles de tenir dificultats com poden ser les famílies 
monoparentals o monomarentals, entre d'altres. SEGON.- Mantenir el compromís de la 
convocatòria anual d'ajuts per habitatge habitual dels quals en poden ser beneficiàries 
les famílies monoparentals i monomarentals i altres en tant en quan no es modifiqui la 
Llei 39/1988 i es reculli la bonificació per les famílies monoparentals i monomarentals i 
altres. TERCER- Informar d'aquest acord al Govern de l'Estat espanyol, al Congrés dels 
Diputats, al Senat i a les entitats municipalistes. Donar trasllat d'aquest acord a les 
entitats en defensa dels drets de les famílies monoparentals i monomarentals, a la 
Síndica de Barcelona, al Síndic de Greuges de Catalunya i al Defensor del Pueblo.  

 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 

1. –  (M1923/2410) Instar el Govern de l'Estat Espanyol a ampliar la moratòria de 
llançaments a totes les persones en situació de vulnerabilitat, sigui o no sobrevinguda 
arran de la Covid19, de manera indefinida fins que s'hi doni una solució definitiva, com 
podria ser la modificació de la Llei d'Enjudiciament Civil.  
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Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 

2. –  (M1923/2423) RESPOSTA ALCALDESSA: Que el govern municipal informi al Plenari del 
Consell Municipal de quins són els criteris que han portat a escollir l'actual Sala Barts 
com a futura seu de la casa de la Música de Barcelona, i ha descartat altres espais i 
equipaments disponibles a la ciutat com "El Molino", donant per acabat un projecte 
d'èxit en la recuperació d'un espai emblemàtic del Paral·lel  per l'escena cultural de a 
ciutat.  

 
3. –  (M1923/2424) Que el Cinquè Tinent d'Alcalde i responsable de seguretat a la ciutat de 

Barcelona, el regidor Albert Batlle, treballi prioritàriament per garantir la seguretat, el 
compliment de l'ordenança de convivència i el compliment de les mesures destinades a 
lluitar contra la cinquena onada de la Covid-19 a la ciutat, tot evitant polemitzar amb 
sectors compromesos amb l'assoliment d'aquests objectius, com en el dels locals d'oci 
nocturn.  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 

4. –  (M1923/2416) Que el Govern Municipal estableixi exempcions i / o bonificacions en les 
taxes de les àrees d'aparcament en superfície, verds i blaus, de la ciutat de Barcelona 
que es trobin en els voltants dels hospitals públics als pacients, residents i no residents 
a Barcelona, que hagin d'acudir als mateixos de forma assídua per sotmetre a 
tractaments crònics o de llarga durada. 

 
5. –  (M1923/2418) RESPOSTA ALCALDESSA: Instem el Govern Municipal a fer una revisió de 

les conseqüències del Pla de xoc contra la segregació del Consorci d'Educació de 
Barcelona i, en particular, de l'adjudicació de places en centres més propers a les llars 
dels nens afectats, de manera que l'objectiu d'evitar la concentració d'alumnes 
vulnerables no impliqui el desarrelament del seu entorn familiar i veïnal, evitant un 
possible abandonament prematur dels seus estudis. 
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 

6. –  (M1923/2420) Instar al Govern municipal a presentar en el Consell Plenari del mes de 
setembre les línies estratègiques que defensarà el govern municipal en la propera 
cimera sobre el futur del turisme que es celebrarà a Barcelona els propers 26 i 27 
d'octubre, i que busquin reforçar la Marca Barcelona, posicionant-nos com a referent 
d'innovació turística, promoció econòmica i creació d'oportunitats per al conjunt de la 
població.  
 
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi: 
 

7. –  (M1923/2413) RESPOSTA ALCALDESSA: Instar el govern municipal a comprometre's a 
no presentar cap mesura de govern en comissió o plenari sense que hagi estat 
prèviament enviada als grups de l'oposició amb un termini mínim de 15 dies abans de 
la celebració de la comissió o plenari.  
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d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 

1. –  (M1923/2411) RESPOSTA ALCALDESSA: Quan té previst l'Ajuntament pagar a les 
entitats del lleure educatiu la subvenció extraordinària de l'any 2020 per garantir 
l'accés a l'educació en el lleure als infants en situació de vulnerabilitat econòmica?  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 

2. –  (M1923/2421) RESPOSTA ALCALDESSA: Quins són els mecanismes de què disposen els 
serveis socials de l'Ajuntament per tal d'oferir solucions habitacionals a les famílies que 
estan en risc d'exclusió o que han estat desnonades, i quines són les accions previstes 
des de l'Ajuntament per atendre l'atenció psicològica a causa dels desnonaments?  
 
De la regidora no adscrita: 
 

3. –  (M1923/2415) Quin es el capteniment del govern municipal davant la proliferació 
d'assentaments irregulars a la ciutat de Barcelona, tant de persones conflictives com 
de families que estan en risc pobresa i/o exclusió social i no viuen en condicions de 
salubritat?  

 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 

Únic. –  (M1923/2425) Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució del prec 
M1923/2051 acceptat pel govern municipal a petició del grup municipal de Junts per 
Catalunya amb el següent contingut: (M1923/2051) Que el Govern de la ciutat presenti 
en el termini de tres mesos una Mesura de Govern  de prestigi i d'impuls del català a 
Barcelona que inclogui els compromisos adquirits en la Comissió de Cultura d'octubre 
2020 i el Plenari de desembre de 2020. La Mesura haurà d'iniciar l'execució de les parts 
abans de la fi d'any, i haurà d'especificar el calendari d'execució, l'objectiu concret i 
numèric a aconseguir, i com se'n farà seguiment. També haurà d'especificar un 
finançament adequat per a cada mesura inclosa.    
 
 


