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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE JUNY DE 2022 
 
PART D’IMPULS I CONTROL 
 
 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 

1. –  (M1923/4012) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que l’Ajuntament denunciï el 
dèficit d’execució pressupostària de l’Estat a Catalunya, amb la seva afectació directa a 
la ciutat de Barcelona. Que l’Ajuntament exigeixi al Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana la implementació de mecanismes i mesures per garantir que allò 
pressupostat i no executat el 2021 s’executi al llarg d’aquest any i el proper. Que 
l’Ajuntament exigeixi al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana formular en 
tres mesos la planificació i concreció de les actuacions que afecten a la ciutat. Que es 
quantifiquin les xifres d’inversió pressupostades i no executades dels últims 8 anys i 
que s’exigeixi un fons de compensació per a corregir les pèrdues econòmiques 
generades des del 2014 fins al 2021.  
 
Del Grup Municipal Barcelona en Comú: 
 

2. –  (M1923/4017) El Plenari del Consell Municipal acorda la creació aquest 2022 de 
l’Assemblea Ciutadana pel Clima en format d’assemblea deliberativa ciutadana a 
Barcelona en la qual un seguit de ciutadans i ciutadanes residents a la ciutat, triades de 
forma aleatòria, mantenint la representativitat social i territorial, debatran de forma 
presencial les mesures necessàries per tal de fer front a l’emergència climàtica. Així 
mateix, s’acorda conformar una comissió de seguiment de l’Assemblea amb la 
presencia de representants del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, entitats 
significatives en la lluita contra el canvi climàtic, els grups polítics municipals, la 
regidoria de participació, la regidoria d’emergència climàtica i els mateixos membres 
de l’assemblea.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 

3. –  (M1923/4024) El Plenari del Consell Municipal insta l’alcaldessa a sol·licitar la 
convocatòria immediata de la Comissió Interadministrativa Gobierno - Generalitat – 
Ajuntament, per: - Instar a l’execució de totes les inversions previstes i acordar un 
mecanisme de compensació  per totes les inversions no realitzades o endarrerides. - 
Instar el Govern de l’Estat a incrementar l’aportació al transport públic.  
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Del Grup Municipal Ciutadans: 
 

4. –  (M1923/4030) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta el 
Govern Municipal a: PRIMER.- Modificar l'ordenança municipal de mesures per 
fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona, amb la 
participació de les àrees implicades i sota supervisió de l'àrea de Serveis Jurídics, 
recollint nous aspectes que afectin la convivència ciutadana i aquells que, actualment, 
no estiguin regulats a les ordenances en vigor, donant una resposta adaptada als 
problemes greus de convivència i incivisme que actualment té la nostra ciutat. SEGON.- 
Actualitzar el règim sancionador en matèria d'incivisme, establint les sancions 
econòmiques màximes que la legislació permet. TERCER.- Augmentar els recursos 
humans i materials necessaris per assegurar l'aplicació de l'ordenança vigent i de la 
modificació posterior. QUART.- Impulsar una campanya informativa sobre la nova 
ordenança, a través dels barris i els districtes de la ciutat, com a mesura tant de 
proximitat com dissuasòria. CINQUÈ.- Impulsar una campanya publicitària sobre la 
nova ordenança a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials municipals. SISÈ.- 
Col·laborar amb centres d'educació primària i secundària per traslladar la informació 
referent a l'ordenança, així com per impulsar campanyes d'informació i sensibilització 
en matèria de civisme. SETÈ.- Traslladar i notificar aquests acords a les associacions i 
entitats representants dels veïns i els comerciants de la ciutat.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 

5. –  (M1923/4034) El Plenari del Consell Municipal  acorda:  1.-Instar el govern municipal a 
no responsabilitzar els restauradors dels desordres i l’incivisme que es produeixen de 
matinada i que no tenen res a veure amb les terrasses. Els horaris de funcionament 
dels vetlladors són racionals, i de fet, són dels més restrictius de Catalunya i Espanya. 
2.- Establir una col·laboració àgil entre els restauradors i empresaris d'oci nocturn i els 
cossos de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra per tal de resoldre els conflictes pel 
soroll que de manera puntual es poden arribar a produir a les terrasses o a l’entrada 
dels establiments, sense haver de reduir  l’horari d’activitat. 3.- Reforçar les rutes del 
patrullatge nocturn de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra als espais públics 
més sorollosos de la ciutat a la matinada. 4.- Donar compliment a la Ordenança de 
mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de 
Barcelona aplicant-la amb fermesa i determinació en els casos d’incivisme i de 
desordres públics.  
 
Del Grup Municipal Valents: 
 

6. –  (M1923/4018) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern Municipal a 
elaborar i presentar abans del Plenari del Consell Municipal de juliol de 2022, un pla 
integral per lluitar contra les ocupacions il·legals de pisos, locals i solars a la ciutat de 
Barcelona que inclogui les següents mesures: Incorporar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) de tots els districtes de la ciutat, un punt d’atenció especialitzat per a 
atendre a petits propietaris i veïns que pateixen els problemes de l’ocupació il·legal 
d’immobles, especialment les que són de caràcter delinqüencial. Habilitar una línia de 
telèfon especial  perquè veïns i propietaris puguin denunciar quan es presenciï una 
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ocupació. Dotar de serveis d’assessorament jurídic gratuït a propietaris i veïns afectats 
per ocupacions il·legals Iniciar els treballs necessaris per a que l’aplicació mòbil 
“Barcelona a la Butxaca” incorpori un apartat que permeti als propietaris i veïns 
afectats per les ocupacions, denunciar i informar ràpidament als cossos policials davant 
possibles intents de noves ocupacions amb la finalitat de desallotjar de manera 
imminent i evitar l’ocupació prolongada de l’immoble, i a serveis socials per tal de 
cercar una alternativa d’habitatge per les persones ocupants i que presentin risc de 
vulnerabilitat. Elaborar un cens de pisos i locals ocupats il·legalment i que generen 
problemes de convivència o són de caràcter delinqüencial a la ciutat de Barcelona i que 
s’actualitzi trimestralment, per a conèixer de primera mà la realitat de les okupacions. 
Instar a la Mesa d'Emergència Residencial a incrementar el lliurament dels habitatges a 
les persones en risc d'exclusió social. Instar al govern d’Espanya a modificar la llei per 
que sigui possible desnonar a una persona que no presenti un contracte de lloguer o 
escriptura de propietat existint una denuncia prèvia d’ocupació il·legal.  
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 
 

1. –  (M1923/4013) Que el Govern municipal encarregui i presenti, en un màxim de tres 
mesos, una auditoria independent que avaluï l’impacte del sistema de subvencions 
sobre l’ecosistema cultural, per tal de revertir la situació d’incertesa i precarietat i les 
dificultats per al desenvolupament i creixement dels projectes culturals que 
actualment genera.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 
 

2. –  (M1923/4025) Que el govern municipal iniciï immediatament el procés per reformar 
l’Ordenança de medi ambient de Barcelona per tal rebaixar el límit màxim de decibels 
establerts actualment i establir sancions més altes per l’incompliment d’aquesta, tot 
treballant amb la societat civil, veïnal i els grups polítics per ampliar adequadament les 
Zones tensionades acústicament en horari nocturn i modificar els criteris per a elaborar 
el mapa de capacitat acústica de la ciutat.  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 
 

3. –  (M1923/4032) Instar al govern municipal a reconsiderar l’import de la subvenció 
atorgada l’any 2022 a la parròquia de Santa Anna, i a incrementar-lo per tal de fer 
efectiva l’ajuda a les famílies sense recursos i a l’atenció sanitària nocturna a les 
persones que dormen al carrer que ofereix habitualment aquesta parròquia.  
 
Del Grup Municipal Valents: 
 

4. –  (M1923/4020) Instar al Consorci d’Educació, del qual l’Ajuntament en forma part, a 
que respecti l’elecció d’escola feta pels pares de l’escola Mary Ward i, en el cas que en 
les escoles triades no hi hagi places suficients, es comprometi a habilitar noves línies 
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per donar continuïtat a aquests alumnes, amb la corresponent dotació pressupostària i 
laboral; així com es comprometi amb el personal de l’escola per buscar solució a la seva 
situació de pèrdua de feina, i tracti de facilitar la seva incorporació laboral a altres 
centres educatius.  
 
De Regidora no adscrita: 
 

5. –  (M1923/4019) Instem al Govern municipal a que sol·liciti a la Generalitat una auditoria 
sobre les obres de construcció de la Línia 9 de metro des de l’any 2003 fins a 
l’actualitat. Explicant actuacions executades  cada any, cost, incompliments de 
calendari, sobrecostos, deute amb l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions.  
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
1. –  (M1923/4010) Quines mesures té previstes el Govern municipal per tal de garantir el 

compliment de les condicions laborals pactades, en l'acord d’ampliació dels horaris 
comercials en diumenges i festius a les zones turístiques de la ciutat de Barcelona, per 
part de les empreses que incompleixen les condicions acordades?  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
2. –  (M1923/4027) Com valora l’Alcaldessa que l’Hospital de Campanya de la Parròquia 

Santa Anna hagi renunciat a l’escàs suport econòmic que rep de l’Ajuntament, atenent 
a la tasca social que desenvolupa l’entitat i el creixent nombre de persones sense llar 
que participa en els diferents programes d’atenció a les persones que duen a terme?  
 
Del Grup Municipal Ciutadans: 

 
3. –  (M1923/4029) Quan té intenció el Govern Municipal de presentar el Pla de Mobilitat 

Urbana (PMU) en aquest Ple per a la seva aprovació definitiva? 
 

4. –  (M1923/4028) En quin estat es troba l'elaboració de la nova ordenança municipal de 
llars compartides i quan té la intenció de presentar-la en aquest Ple per al seu debat i 
votació per part dels grups municipals?  
 
Del Grup Municipal Partit Popular: 

 
5. –  (M1923/4031) Quines mesures i quins dispositius específics té previst prendre 

l’Alcaldessa per tal de revertir el perill que les onades de calor representen per als 
barcelonins, i en especial, per a les persones sensesostre i les famílies més vulnerables?  
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
1. –  (M1923/4011) Que s’informi de l’estat d’execució del Prec amb número de registre 

(M1923/3790) aprovat al Consell Plenari del proppassat 29 d’abril de 2022, amb el 
següent contingut: El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona 
acorda que, en el marc de la reactivació de l’activitat turística massiva a la ciutat, el 
Govern municipal es comprometi a impulsar un Pla Estiu abans del 30 de juny que 
contempli el màxim nombre de les mesures següents, algunes de les quals ja aprovades 
a l’espera d’implementació: Licitar amb urgència la contractació i reactivació de l’equip 
de visualització d’allotjaments il·legals, del qual el govern municipal va prescindir l’any 
2019, amb l’objectiu de garantir que l’activitat il·legal no es reprendrà comprometent 
la convivència i el descans de les veïnes i veïns. Iniciar els tràmits d’elaboració del nou 
Pla estratègic de Turisme. Presentació de l’informe sobre la capacitat de càrrega 
turística de la ciutat de Barcelona per valorar, entre altres, la gestió de l’arribada de 
creueristes en trànsit. Presentació de l’informe sobre la llicència municipal d’ocupació 
del domini públic per part dels grups organitzats, amb l’objectiu de poder limitar-los a 
un màxim de 15 persones. Informar per escrit quina previsió d’ingressos fa el Govern 
municipal de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET) i del seu 
recàrrec municipal aquest 2022, així com quins projectes té previst finançar amb la 
quantitat recaptada. Reorientar de forma definitiva la promoció turística de la ciutat, 
descartant el finançament públic de qualsevol recurs o producte turístic ja massificat o 
vinculat a Espais de Gran Afluència. Promocionar nous recursos i rutes turístiques a 
diferents districtes de la ciutat per tal de descongestionar Ciutat Vella i l’Eixample. 
Presentar el desplegament del pla de nous recursos i imaginaris turístics anunciat el 
2019 i presentat el 2020, per tal de contribuir a diversificar i desconcentrar l’activitat 
turística. Calendaritzar la posada en marxa dels grups de treball dels Espais de Gran 
Afluència (EGA), conjuntament amb els agents implicats en cadascun dels espais, per 
tal de desplegar accions vinculades a la mobilitat, gestió de fluxos, comunicació, 
patrimoni i innovació tecnològica amb l’objectiu de garantir la convivència a l’espai 
públic. Treballar en la implicació i la coresponsabilitat dels operadors turístics per tal de 
dissenyar les estratègies que marcaran el futur de Barcelona com a destinació turística. 
Incorporar l’aplicació i l’avaluació de la política turística en la implantació dels objectius 
de desenvolupament sostenible i l’Agenda 2030, per exemple treballant per un acord 
de ciutat que garanteixi els drets salarials i laborals de totes les persones que treballen 
en el turisme, la reducció de la petjada ecològica del turisme a la ciutat o bé el 
creixement econòmic sostenible i inclusiu.  
 
Del Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
2. –  (M1923/4026) Que el Govern Municipal informi dels avenços realitzats per tal de donar 

compliment al prec: (M1923/3798) Que l’Ajuntament de Barcelona actualitzi el seu 
apartat a la pàgina web de Fast-Track Cities per tal d’informar del grau de compliment 
amb els objectius 95-95-95 per arribar a 2030 amb zero infeccions per VIH i zero morts 
per SIDA i que enllaci amb la pàgina web de estratègia de salut sexual i reproductiva de 
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l’Ajuntament que hi haurà d’afegir tots els recursos públics i comunitaris per poder fer 
la prova ràpida del VIH a la nostra ciutat.  
 
 


