Secretaria General

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26 DE NOVEMBRE DE 2021
PART D’IMPULS I CONTROL

a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
1. –

(M1923/2860) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda
que el Govern municipal es comprometi a: 1.- Elaborar un informe sobre la capacitat de
càrrega turística de la ciutat de Barcelona, i el nombre de visitants de dia i
pernoctacions que pot assumir en el seu conjunt sense comprometre la qualitat de vida
dels residents. 2.- Presentar un balanç de compliment del Pla Estratègic de Turisme
2016-2020 i els seus 80 reptes estratègics, especialment els relatius a la governança del
turisme, l’estratègia territorial, els criteris de sostenibilitat turística, l’equilibri urbà i el
programa d’ordenació i regulació. 3- Reactivar els grups de treball dels Espais de Gran
Afluència (EGA), conjuntament amb els agents implicats en cada cas, per tal de
desplegar accions vinculades a la mobilitat, gestió de fluxos, comunicació, patrimoni i
innovació tecnològica. 4.- Modificar les ordenances necessàries per tal d’establir un
màxim de 15 persones més el guia pels grups organitzats al centre de Barcelona, i
l’obligatorietat de dur radioguia en els grups de més de 10 receptors. Condicionar
aquesta activitat a l’obtenció d’una llicència municipal d’ocupació del domini públic.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. –

(M1923/2874) El Plenari del Consell Municipal insta el govern municipal a:1. Presentar
una auditoria del grau de compliment de les iniciatives presentades per l’oposició i
aprovades en Comissions i Plenaris. 2. Complir els acords adoptats en les Comissions,
com per exemple: - Parcs infantils accessibles i inclusius, tant des d’un punt de vista
físic o cognitiu. - Posada en marxa de la Finestreta Única Empresarial (FUE). Bonificació del 50% a la taxa d’escombraries en els barris on hi ha recollida porta a
porta. - Pla d’aparcaments. - Pla de motos. - Pla de xoc per la reducció dels terminis per
a la tramitació i concessió de llicències d’obres i activitats. - Rehabilitació i restauració
urgent de l’Hivernacle de la Ciutadella. - Soterrament del cablejat a les façanes dels
edificis protegits. - Informes previs sobre mobilitat i impacte econòmic de les superilles
a l’Eixample. - Creació d’un grup de treball amb l’objectiu de sostenir i reforçar el
model de gestió esportiva de Barcelona. 3. Complir els acords adoptats en Consell
Plenari, com per exemple: - Implantació de la Tarifa Plana Fiscal. - Comissió per
l’ampliació del Clínic amb la participació dels grups municipals. - Campanya àmplia per
donar a conèixer la PReP. - Creació d’una oficina tècnica de les APEUs. - Ajornament del
recàrrec de la taxa turística. - Aplicatiu per centralitzar els recursos per la comunitat
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LGTBIQ+. - Informe sobre l’impacte del preu de l’energia i estudi de mesures per
pal·liar els efectes a famílies i activitat econòmica. - Ajuts per a pagar l’IBI a famílies
vulnerables. 4. Complir en temps i forma amb la seva obligació de respondre les
preguntes escrites que es realitzen, amb l’article 164 sobre el dret a la informació
establert al Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 5. Complir en
temps i forma amb la Llei 19/2014,del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, com per exemple: - Impacte en la generació de llocs
de treball de l’obertura comercials en diumenges i festius. - Reducció del 50% del cost i
el 50% del temps en els tràmits per iniciar una activitat econòmica. 6. Complir els
acords amb la ciutadania que es deriven de processos participatius organitzats des de
l’ajuntament, com per exemple: - Acord presentat conjuntament amb Barcelona
Oberta i Fundació Barcelona Comerç. - Acords i seguiment del Pacte per Barcelona.
Del Grup Municipal Ciutadans:
3. –

(M1923/2868) El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona insta el Govern
Municipal a: Primer. – Garantir que en la nova regulació del tribut de la plusvàlua
municipal es mantinguin les bonificacions en la quota relatives a les transmissions
mortis causa corresponents a l'habitatge habitual i als locals on el causant
desenvolupés la seva activitat professional. Segon. – Suprimir l'aplicació del tribut de la
plusvàlua municipal en tots els casos amb venda a pèrdues. Tercer. - Adaptar
l'ordenança fiscal corresponent del tribut de la plusvàlua municipal en el termini
màxim de sis mesos, tal com estableix el Reial Decret Llei 26/2021, per evitar que
s'apliquin els límits màxims fixats pel Ministeri d'Hisenda del Govern d'Espanya. Quart.
- Garantir que els coeficients fixats per l'Ajuntament en l'adaptació de l'ordenança
fiscal corresponent al tribut de la plusvàlua municipal, en cap cas, suposaran la
liquidació d'una quota superior a la que es pagaria amb la regulació anterior d'aquest
tribut. Cinquè. - Corregir fins a un 15% a la baixa els valors cadastrals del sòl en funció
del seu grau d'actualització, tal com permet i s'estableix al Reial Decret Llei 26/2021.
Sisè. - Instar el Govern d'Espanya a presentar la nova regulació del tribut de la
plusvàlua municipal a través d'un projecte de llei que adapti el text de la Llei
reguladora de les hisendes locals a la jurisprudència del Tribunal Constitucional,
substituint el Reial Decret Llei 26/ 2021. Setè. - Instar el Govern d'Espanya a crear un
fons extraordinari i a responsabilitzar-se de la pèrdua d'ingressos a les finances dels
ajuntaments que ha ocasionat aquesta sentència. Vuitè. - Instar el Govern a crear un
fons compensatori permanent per als ajuntaments que compensi la reducció
d'ingressos futurs que generi el nou mètode de càlcul del tribut de la plusvàlua
municipal, en compliment del principi de suficiència financera. Novè. - Comunicar
aquests acords al conjunt dels ciutadans del municipi, a les diferents entitats
municipalistes, al Govern d'Espanya i als diferents grups parlamentaris representats al
Congrés dels Diputats.
Del Grup Municipal Partit Popular:

4. –

(M1923/2864) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda:
Instar el Govern municipal a què en el termini de sis mesos es convoquin als grups
municipals de l’oposició per tal d’establir les bases i proposta de calendari de
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la reforma i/o modificació de l’Ordenança de Mesures per fomentar i garantir la
convivència ciutadana a l’espai públic, seguint els tràmits reglamentaris previstos.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
5. –

(M1923/2858) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda
informar dels treballs realitzats per la Comissió de treball creada adhoc. A Iniciar amb
caràcter immediat els treballs necessaris que avoquin a l’aprovació d’una ordenança de
les llars compartides; assumint el compromís de portar a l’aprovació de l’òrgan
corresponent aquesta ordenança en el període mínim requerit per la seva tramitació.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. –

(M1923/2862) Que l’Ajuntament de Barcelona insti a TMB a allargar l’edat per poder
ser titular de la T-JOVE, passant dels 25 als 29 anys, ja que l’etapa de joventut comprèn
les edats dels 16 fins els 29 anys.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. –

(M1923/2873) Que l’Ajuntament impulsi, en col·laboració amb l’Institut Municipal de
persones amb discapacitat i les entitats referents en el sector, un nou programa dins
de l’espai “Barcelona cuida”. Aquest nou programa haurà d’incloure: - L’edició de una
guia, en el format que sigui més oportú, de tots els recursos i ajuts als que pot accedir
una persona amb discapacitat. - Orientació, acompanyament i suport en la gestió dels
ajuts a les famílies que tenen cura d’una persona amb discapacitat. - Informar d’aquest
nou recurs als centres d’atenció primària de Barcelona, hospitals, clíniques i als CDIAP,
així com a les entitats del sector, per tal que les famílies en tinguin coneixement i
puguin fer-ne us.

3. –

(M1923/2872) RESPOSTA ALCALDESSA: Que l’Ajuntament de Barcelona insti a l’IMT a
trobar una solució legal per tal que els taxistes tinguin la possibilitat d’instal·lar
càmeres de seguretat dins del taxi tot respectant la legislació de protecció de dades.
Del Grup Municipal Ciutadans:

4. –

(M1923/2870) Que el Govern Municipal faci els tràmits necessaris amb els organismes
implicats per ampliar, durant tot l'any 2022, la moratòria a la prohibició de circulació
per la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona als transportistes de camions,
autocars petits i autocars de transport col·lectiu, i que s'aprovi una línia d'ajuts públics
per a la renovació de la flota.
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Del Grup Municipal Partit Popular:
5. –

(M1923/2866) Instar el govern municipal a: 1) Incrementar les mesures preventives i
de coordinació necessàries entre Serveis Socials i els cossos policials de la Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esquadra per tal què els protocols d’actuació assegurin
l’allotjament de les persones sensesostre davant les properes onades de fred. 2)
Incrementar els allotjaments hivernals d’urgència ateses les previsions de davallada de
les temperatures.
De Regidora no adscrita:

6. –

(M1923/2857) RESPOSTA ALCALDESSA: Instem el Govern Municipal a autoritzar la
instal·lació d’una pista de gel a la plaça Catalunya durant les Festes Nadalenques.
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. –

(M1923/2863) RESPOSTA ALCALDESSA: Quins projectes concrets preveu finançar el
Govern Municipal l’any 2022 a través de la previsió d’ingressos de 153 milions d’euros
provinents del fons Next Generation?
Del Grup Municipal Ciutadans:

2. –

(M1923/2867) RESPOSTA ALCALDESSA: Quina és la valoració de l'Alcaldessa sobre
l'evolució i els resultats del Pacte per Barcelona signat al juliol de 2020?
Del Grup Municipal Partit Popular:

3. –

(M1923/2865) RESPOSTA ALCALDESSA: En base a quins criteris i a quins informes
tècnics - jurídics i econòmics- l’Alcaldessa s’ha manifestat en contra de què Barcelona
aculli la Exposició Universal 2030?
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:

4. –

(M1923/2859) Quantes intervencions s’han fet durant aquest any en els botellots que
es produeixen en la zona Pere IV (Poblenou) i quantes sancions s’han posat?
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. –

(M1923/2861) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec atès al Plenari del Consell
Municipal el 30 d’abril de 2021 amb el següent contingut: (M1923/2039) Que el
consorci de l’habitatge de Barcelona treballi per incorporar pisos compartits que
aportin habitacions a la Borsa d’habitatges de lloguer assequible, i que per a fer-ho posi
en marxa un programa pilot que serveixi per informar, incentivar, mobilitzar i captar
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pisos compartits amb la voluntat de generar confiança i seguretat entre propietaris i
futures llogateres.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
2. –

(M1923/2871) Que el govern municipal informi de l’estat d’execució del prec acceptat
al plenari del dia 28 de febrer de 2020 amb el següent contingut: (M1923/638) Que
l’Ajuntament de Barcelona elabori una campanya informativa d’àmplia difusió sobre la
PrEP, en col·laboració amb els centres especialitzats com el BCN Checkpoint i la Unitat
de malalties de Transmissió Sexual del CAP Drassanes.
Del Grup Municipal Ciutadans:

3. –

(M1923/2869) Que el Govern Municipal informi de l'estat d'execució de la proposició
aprovada per unanimitat en el Plenari del Consell Municipal del mes d'abril de 2021 am
el contingut següent: El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona insta el Govern municipal
a: Primer.- Promoure, previ debat dels grups municipals així com el debat en el si del
Pacte per la Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, la modificació de l’Ordenança, de
27 de novembre de 1998, de circulació de vianants i vehicles o, en el seu defecte,
l’aprovació d’una nova Ordenança, si així es requereix tècnicament, en la que es
transposi el contingut de la Instrucció de la DGT núm. 2019/S-149 TV-108 i el Reial
Decreto 970/2020, de 10 de novembre, de forma que als conductors dels Vehicles de
Mobilitat Personal (VMP) se’ls hi apliquin les obligacions i se’ls exigeixi les
responsabilitats que s’exigeixen als conductors de vehicles, i en especial: - La utilització
del casc de forma obligatòria per a tots els VMP. – L’obligatorietat en tots els VMP de
portar elements reflectants, llums i timbres. Segon.- Que s’impulsi l’obligatorietat de
contractar una assegurança de responsabilitat civil front a tercers per part de tots els
conductors de VMP. Tercer.- Que, aíxi mateix, s’impulsi i es difongui el Registre de
Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), ciclos de més de dues rodes i bicicletes,
actualment gestionat per B:SM, mitjançant l’establiment d’un període de gratuïtat de
sis mesos en el preu de la taxa per a vehicles d’us personal. Quart.- Que s’intensifiqui i
es segueixin impulsant campanyes amb l’objectiu de donar a conèixer la normativa, el
bon ús, la seguretat vial i concienciació per a conductors de VMP, ciclos i bicicletes.
Cinquè.- Que s’intensifiquin i es segueixin realitzant campanyes de Guàrdia Urbana per
fer complir la normativa.
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