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Secretaria General 

 

 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE JUNY DE 2022 
 

ACTA 
 

A la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat, el 23 de juny de 2022, s’hi reuneix el 
Plenari del Consell Municipal, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Im. Sr. 
Regidor Jaume Collboni Cuadrado, qui actua per delegació, segons el Decret de 
l’Alcaldia de 23 de juny de 2022, de l’Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi 
assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. regidors: Janet Sanz Cid, Laura Pérez 
Castaño, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa 
Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell (s’incorpora en la proposició / 
declaració de grup núm. 5), Pau Gonzàlez Val, Laia Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas, 
Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez (s’incorpora en la proposició / 
declaració de grup núm. 1), Francesc Xavier Marcé Carol, Joan Ramon Riera Alemany, 
Ernest Maragall i Mira, 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, Neus Munté Fernández, Ferran 
Mascarell i Canalda, Jordi Martí Galbis, Francina Vila i Valls, Joan Rodríguez Portell, 
María Luz Guilarte Sánchez (s’incorpora en la proposició / declaració de grup núm. 1), 
Francisco Sierra López, Celestino Corbacho Chaves, José Bou Vila, Óscar Ramírez Lara, 
Eva Parera Escrichs (s’incorpora en la proposició / declaració de grup núm. 1), Óscar 
Benítez Bernal i María Magdalena Barceló Verea, assistits pel secretari general, el Sr. 
Jordi Cases Pallarès, que certifica. 

 
L’Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano, i l’Ima. Sra. Elisenda Alamany i Gutiérrez 
assisteixen de forma telemàtica a la sessió en virtut del que disposen els articles 10.3, 
84.2 i la disposició addicional tercera del Reglament orgànic municipal, segons redacció 
donada en la modificació de l’esmentat reglament, aprovada definitivament per acord 
del Plenari del Consell Municipal de 23 de febrer de 2018. 

 

Hi és present l’interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz Juncosa. 

Excusa la seva absència la Ima. Sra. Maria Rosa Alarcón Montañés. 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.07 h. 

Intervé el Sr. Collboni. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Es dona per llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada el 27 de maig de 2022, 
l'esborrany de la qual s’ha tramès a tots els membres del consistori, i S’APROVA per 
unanimitat. 
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B) Part informativa 
 

a) Despatx d’ofici 
 

En compliment de l’article 63.1 del Reglament orgànic municipal, es comuniquen les 
resolucions següents: 

 

1. – Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona expressiva de la designació de l'Im. 
Sr. Joan Rodríguez Portell com a regidor d’aquest Ajuntament en substitució, per 
renúncia, de la Ima. Sra. Elsa Artadi Vila, i prèvia renúncia anticipada de la Sra. María 
Pilar Calvo i Gómez; i acta de la presa de possessió que va tenir lloc el dia 10 de juny de 
2022. 

 
2. – De l'alcaldessa, de 23 de maig de 2022, que delega en el gerent de recursos les 

atribucions que aquesta alcaldia ha delegat en el gerent de Persones i 
Desenvolupament Organitzatiu, ja sigui per delegació, ja sigui les que li corresponen 
com a gerent sectorial, en el cas d'absència, malaltia o abstenció. 

 

3. – De l'alcaldessa, de 23 de maig de 2022, que designa la senyora Vanesa Lozano Ruiz 
funcionària interina d'aquest Ajuntament, amb la categoria de Tècnica Superior en 
Economia i destinació a la Tresoreria Municipal, per tal que, prèvia obtenció del 
certificat X.509.V3 de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, 
pugui efectuar la presentació telemàtica de les declaracions o comunicacions a què 
estigui obligada aquesta corporació municipal. 

 
4. – De l'alcaldessa, de 23 de maig de 2022, que nomena la Sra. Paula Añó Santiago 

membre del Consell Municipal del Districte de l'Eixample, en substitució del Sr. 
Alexandre Pons Abella. 

 

5. – De l'alcaldessa, de 23 de maig de 2022, que nomena la Sra. Ana Trapero Salvador 
membre del Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc, en substitució del Sr. 
Ancor Mesa Méndez, qui causa baixa amb efectes el 20 de maig de 2022. 

 

6. – De l'alcaldessa, de 23 de maig de 2022, que nomena el Sr. Alberto Giral Moral membre 
del Consell Municipal del Districte d'Horta-Guinardó, en substitució de la Sra. Milagros 
Casas Rodríguez. 

 

7. – De l'alcaldessa, de 23 de maig de 2022, que nomena la Sra. María Eugenia Angulo 
López membre del Consell Municipal del Districte de Sant Martí, en substitució de la 
Sra. Paula Añó Santiago. 

 
8. – De l'alcaldessa, de 23 de maig de 2022, que designa la Sra. Ruth Toribio Serrano com a 

membre del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, en 
substitució de la Sra. Sandra Escapa Solanas. 

 

9. – De l'alcaldessa, de 23 de maig de 2022, que designa la Sra. Ruth Toribio Serrano 
membre de la Junta de Govern de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, en 
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representació de l'Ajuntament de Barcelona i en substitució de la Sra. Sandra Escapa 
Solanas. 

 

10. – De l'alcaldessa, de 23 de maig de 2022, que designa l'Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
representant de l'Ajuntament de Barcelona al Consell General del Consorci Fira 
Internacional de Barcelona, en substitució de la Ima. Sra. Elsa Artadi Vila. 

 

11. – De l'alcaldessa, de 23 de maig de 2022, que designa l'Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
vocal del Consell General del Consorci de Turisme de Barcelona, en substitució de la 
Sra. Elsa Artadi Vila. 

 
12. – De l'alcaldessa, de 23 de maig de 2022, que designa la Sra. Ruth Toribio Serrano, de la 

Regidoria d'Infància, Joventut, Persones Grans i Diversitat Funcional, secretària del 
Consell Assessor Científic contra la Soledat, en substitució de la Sra. Sandra Escapa 
Solanas. 

 

13. – De l'alcaldessa, de 27 de maig de 2022, que modifica el decret d'alcaldia de 23 de maig 
de 2022 (S1/D/2022-00217), en el sentit que el cessament de la consellera municipal 
del Districte d'Horta-Guinardó, Sra. Milagros Casas Rodríguez, sigui amb efectes l’1 de 
juny de 2022. 

 

14. – De l'alcaldessa, de 2 de juny de 2022, que modifica la composició de la Comissió 
d'Obres i Mobilitat, com a màxima instància responsable de la valoració i coordinació 
de totes les actuacions d'obres a l'espai públic de la ciutat per tal de garantir-ne 
l’impacte més petit possible en els ciutadans. 

 
15. – De l'alcaldessa, de 2 de juny de 2022, que designa com a membres de la Comissió 

Tècnica de Valoració del "Mecanisme per l'Energia Sostenible de Barcelona", les 
persones següents: Sra. Cristina Castells Guiu, directora de l'Agència de l'Energia de 
Barcelona com a vicepresidenta, en substitució del Sr. Frederic Ximeno Roca; Sra. Irma 
Soldevilla Garcia, directora de projectes de l'Agència de l'Energia de Barcelona, com a 
vocal, en substitució de la Sra. Cristina Castells Guiu; i Sra. Elisabet Gallardo Blanco, 
tècnica de l'Agència de l'Energia de Barcelona, com a vocal suplent. 

 

16. – De l'alcaldessa, de 2 de juny de 2022, que faculta l'Im. Sr. Jordi Martí Grau, sisè tinent 
d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona i vocal del Consell General del Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), per decret d'alcaldia de 23 de juliol de 2021, la 
signatura del contracte laboral de treball del Sr. Eduard Vicente Gómez, com a gerent 
del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). 

 
17. – (2022/3700) De l'alcaldessa, de 3 de juny de 2022, que cessa el Sr. Eduard Vicente 

Gómez com a personal d'alta direcció en el càrrec de gerent del Districte d'Horta- 
Guinardó, amb efecte el 6 de juny de 2022. 

 

18. – (2022/3806) De l'alcaldessa, de 3 de juny de 2022, que nomena la Sra. Maria Elena 
Amat Serrano personal d'alta direcció, adscrit en el lloc de gerent del Districte d'Horta-
Guinardó, amb efecte el 7 de juny de 2022. 
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19. – (2022/3683) De l'alcaldessa, de 3 de juny de 2022, que cessa el Sr. J. Antonio Fernández 
Manrique, personal eventual, del lloc de treball de secretari del Consell Econòmic i 
Social, de la Gerència de Recursos, amb efecte el 29 de juny de 2022. 

 
20. – De l'alcaldessa, de 13 de juny de 2022, que designa membres de les comissions del 

Plenari del Consell Municipal que s'indiquen les persones següents: Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports: Im. Sr. Joan Rodríguez i Portell, en substitució de l'Im. Sr. 
Ferran Mascarell i Canalda. Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat: Ima. Sra. Francina Vila i Valls, en substitució de la Sra. Elsa Artadi Vila. 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció: Im. 
Sr. Ferran Mascarell i Canalda, en substitució de la Ima. Sra. Francina Vila i Valls. 
Comissió d'Economia i Hisenda: Im. Sr. Joan Rodríguez i Portell, en substitució de la Sra. 
Elsa Artadi Vila. 

 
21. – De l'alcaldessa, de 16 de juny de 2022, que designa membre del Plenari del Consell 

Econòmic i Social de Barcelona la persona següent: En representació del Grup III, 
Ajuntament de Barcelona, i a proposta del Grup Municipal de Valents: Sr. Rodrigo 
Martínez García, en substitució de la Sra. Milagros Casas Rodríguez. 

 

22. – De l'alcaldessa, de 16 de juny de 2022, que fixa l'objectiu de contractació amb reserva 
social per a l'exercici 2022, segons la disposició addicional 4a LCSP, en un import 
d'11.000.000,00 euros (onze milions d'euros). 

 
23. – De l'alcaldessa, de 16 de juny de 2022, que nomena el Sr. Jofre Mont Geli membre del 

Consell Municipal del Districte de Sants-Montjuïc, en substitució de la Sra. Neus del 
Pilar de Haro Jarque, qui causa baixa amb efecte el 30 de juny de 2022. 

 

24. – De l'alcaldessa, de 16 de juny de 2022, que designa el Sr. Victor Hierro Ruzafa membre 
del Consell Rector de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, en 
representació dels treballadors de l'esmentat institut, i en substitució del Sr. Daniel 
Martínez Rodríguez. 

 

25. – De l'alcaldessa, de 16 de juny de 2022, que designa la Sra. Maria Elena Amat Serrano 
membre del Patronat de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en 
representació de l'Ajuntament de Barcelona, i en substitució del Sr. Eduard Vicente 
Gómez. 

 
26. – De l'alcaldessa, de 16 de juny de 2022, que aprova el model operatiu per a la gestió de 

fons europeus Next Generation EU (NGEU) a l'Ajuntament de Barcelona. 
 

27. – (20080060_528M) ALLIBERAR la disposició de la despesa del contracte 08000528-014 
que té per objecte els "Serveis de neteja de l'espai públic i recollida de residus 
municipals de la ciutat de Barcelona (2009-2017) corresponent a la Zona Centre 
(Districtes Municipals de Ciutat Vella, Eixample, i Gràcia)", per un import 
d'1.148.885,11 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i als 
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) d'1.110.422,00 
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euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16211 0502; un import (IVA inclòs) de 38.463,11 euros a l'exercici 
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22727/16311 0502; per 
haver finalitzat el contracte en data 3 de març de 2022, i d'acord amb l'informe tècnic 
d'11.05.2022 que consta a l'expedient. DONAR COMPTE d'aquest acord al Plenari del 
Consell Municipal. 

 

28. – (20080060_529M) ALLIBERAR la disposició de la despesa del contracte número 
08000529-011, que tenia per objecte els "serveis de neteja de l'espai públic i recollida 
de residus municipals de la ciutat de Barcelona (2009-2017), corresponent a la Zona Est 
(districtes municipals de Sant Andreu i de Sant Martí)", per un import total de 
2.422.742,70 euros, IVA inclòs; amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 
un import (IVA inclòs) de 2.115.790,98 euros, a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a 
l'aplicació pressupostària D/22727/16211 0502 i un import (IVA inclòs) de 306.951,72 
euros, a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària 
D/22727/16311 0502; per haver finalitzat el contracte en data 3 de març de 2022, i 
d'acord amb l'informe tècnic de data 11.05.2022, que consta a l'expedient. DONAR 
COMPTE d'aquest acord al Plenari del Consell Municipal. 

 
b) Mesures de govern 
c) Informes 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 

 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 
1. – ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic 

de la societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords següents: 1.- DESIGNAR 
l’Im. Sr. Joan Rodríguez Portell membre del Consell d'Administració de la societat 
esmentada, en substitució de la Sra. Elsa Artadi Vila. 2.- ESTABLIR que el termini de 
designació del conseller que es nomena serà l'establert als estatuts respectius, sens 
perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 3.- 
FACULTAR indistintament el president i el secretari del Consell d'Administració per 
comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, i 
també per complir els tràmits necessaris per inscriure'l en el Registre Mercantil i 
corregir els errors materials que calgui. 

 
S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 

 

Tot seguit, es dona per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part que 
estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents. 
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2. – (450/2020-03) APROVAR l’adquisició d’una participació accionarial de les societats 
mercantils Ecotelia Mes BCN Industrial, SL i Ecotelia Mes BCN Residencial, SL, noves 
societats (Newco) de propòsit específic (“SPV”), un cop ACSA Obras e Infraestructuras, 
SAU les hagi constituït, i que tindran per finalitat desenvolupar les inversions a fer en el 
marc del programa “Mes Barcelona” en l’àmbit residencial i en l’àmbit industrial, 
respectivament, i les aportacions successives que aniran als fons propis de les SPV 
mitjançant la formalització de préstecs participatius en les condicions i els límits que 
s'estableixen més avall. APROVAR, d'una banda, els respectius contractes de socis 
incorporats en l’expedient, anomenats Contracte entre Socis, per formalitzar entre 
l’Ajuntament de Barcelona i ACSA Obras e Infraestructuras, SAU, i que estableix els 
termes particulars de les respectives inversions. APROVAR, d'altra banda, les propostes 
d’estatuts i les memòries-propostes d’ACSA Obras e Infraestructuras, SAU que també 
s’incorporen a l’expedient, que identifiquen, entre altres aspectes, els leads de 
comercialització actualitzats, els fluxos de caixa previstos i les rendibilitats esperades 
dels projectes respectius. ESTABLIR, en els termes indicats en els contractes de socis, 
que la participació de l’Ajuntament de Barcelona en les noves societats, en cap cas, no 
serà superior al 30% de la dotació de capital previst de cadascuna; la inversió total 
compromesa per l’Ajuntament de Barcelona serà d’un import màxim agregat de 
3.960.000,00 euros, equivalent al 30% de les aportacions de capital total previst per les 
dues SPV, que s’estima que sigui de 10.100.000,00 euros i 3.100.000,00 euros 
respectivament (100.000,00 euros de capital social per a cada una i la resta a través de 
la formalització de préstecs participatius fins al total màxim respectiu de 10.000.000,00 
d'euros i 3.000.000,00 d’euros); preveure que l’import màxim agregat compromès per 
l’Ajuntament es desemborsi indicativament durant els tres (3) anys següents a la 
constitució de l'SPV, a raó d'1.320.000,00 euros cadascun aproximadament, però 
acomodant-se sempre a les necessitats reals d’inversió que el desenvolupament dels 
projectes per invertir requereixi. CONDICIONAR la formalització de les inversions a 
l’obtenció de l’informe previ del Departament d’Economia de la Generalitat previst a la 
lletra c) de l’art. 206.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
FACULTAR el primer tinent d’alcaldia, l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, en nom i 
representació de l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui dur a terme qualsevol 
actuació que sigui necessària per implementar i executar aquest acord, així com per 
subscriure qualsevol altre document que calgui per donar-li validesa i eficàcia. 

 

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. Munté i Vila i els Srs. Mascarell, Martí Galbis i Rodríguez, dels Srs. Bou i 
Ramírez, del Sr. Benítez, i també de la Sra. Barceló. 

 
3. – (DP-2021-28338) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió 

d’ús privatiu de la finca situada al carrer de Montalegre núm. 4 (referència cadastral 
0519243DF3801H0001YO), a favor del Servei Català de la Salut (CatSalut), per a la 
instal·lació del CAP Raval-Nord, per un termini de 50 anys i amb caràcter gratuït; 
SOTMETRE’L a informació pública durant el termini de vint dies i, si no s’hi formulen 
reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament aquest acord 
d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament al Servei Català de 
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la Salut; FORMALITZAR la concessió; i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes 
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar aquest acord. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 
 

El Sr. Martí Grau s’absenta de la sessió i, per tant, no participa en el debat i la votació 
del punt 4 de l’ordre del dia pel fet de concórrer una possible causa d’abstenció. 

 

4. – (DP-2022-28572) INCORPORAR, VINCULAR i DESTINAR el solar situat al carrer del 
Gessamí, núm. 11-13, de propietat municipal, al text refós del conveni marc (conveni 
ESAL) formalitzat el 9 de novembre de 2021 entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, la Federació de Cooperatives 
d’Habitatge de Catalunya, la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya, 
l’Associació Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (Sectorial d’Habitatge 
Cooperatiu), i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya 
(GHS), aprovat per acord del Plenari de 29 d’octubre de 2021. 

 
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, dels Srs. 
Bou i Ramírez, del Sr. Benítez, i també de la Sra. Barceló. 

 

El Sr. Martí Grau s’incorpora a la sessió. 
 
5. – (22XF0408 i 22XF0638) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 22XF0408 

i 22XF0638 pels imports, pels conceptes i a favor de les empreses que consten a 
l’annex, i per les factures que s’hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les 
despeses realitzades i no reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les despeses pels imports indicats a l’annex i 
amb càrrec al pressupost general de l’exercici 2022, i a les aplicacions pressupostàries 
indicades a l’annex. 

 
ANNEX: 

 

Expedient: 22XF0408 
Empresa: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
Concepte: Verificació Ajuts Reactivem Barcelona 
Factura núm. 42051885 de data 31.01.2022 (núm. de registre 2022-68567) 
Import: 17.545 € 
Aplicació pressupostària: 0700//22703/43011 
Exercici pressupostari: 2022 

 

Expedient: 22XF0638 
Empresa: SAS FINANCE 
ACTIVE 
Concepte: Dret d’accés INSITO 01/12/20-30/11/21 
Factura núm. 156635 de data 28.06.2021 (núm. de registre 2021-470449) 
Import: 11.500,00 € 
Aplicació pressupostària: 0701/22703/93112 
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Exercici pressupostari: 2022 
 

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. Munté i Vila i els Srs. Mascarell, Martí Galbis i Rodríguez, dels Srs. Bou i 
Ramírez, del Sr. Benítez, i també de la Sra. Barceló. 

 

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 

 
6. – DESIGNAR l’Im. Sr. Joan Rodríguez i Portell representant de l’Ajuntament de Barcelona 

al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució de la Sra. 
Elsa Artadi Vila. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 
 
7. – (17/2022) ATORGAR la Medalla d’Or al mèrit cívic, a títol pòstum, al Sr. Ricard Bofill 

Leví en reconeixement de la seva contribució a l’arquitectura i l'urbanisme català i 
universal i per la seva obra vinculada a Barcelona. 

 

Intervenen les Sres. i els Srs. Sendra, Sanz, Collboni, Mascarell, Sierra, Bou, Benítez i 
Barceló. 

 
S’APROVA, per unanimitat, el dictamen en debat. 

 
8. – (18/2022) ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a 

soci únic de la societat privada municipal Informació i Comunicació de Barcelona, SA, 
els acords següents: PRIMER.- DESIGNAR, vista la proposta de la Junta de Portaveus i 
l’informe preceptiu del Consell Consultiu i Assessor, la Sra. Iva Anguera de Sojo Labori 
membre del Consell d'Administració de la societat esmentada. SEGON.- ESTABLIR que 
el mandat de la senyora Anguera de Sojo acabarà en la mateixa data que la resta dels 
actuals membres de l’òrgan societari, que foren designats per acord del Plenari del 
Consell Municipal de 30 d’octubre de 2020 pel termini que estableix l'article 15 dels 
estatuts socials de la societat privada municipal Informació i Comunicació de Barcelona, 
SA, en relació amb l'article 10 del Reglament d'organització i funcionament dels serveis 
públics de televisió i ràdio local de Barcelona. TERCER.- FACULTAR indistintament el 
president i el secretari del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i 
elevar a escriptura pública el nomenament anterior, i també per complir els tràmits 
necessaris per inscriure'l en el Registre Mercantil i corregir els errors materials que 
calgui. 

 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 
 

Tot seguit, es dona per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part que 
estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents. 
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9. – (DP-2022-28582) APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Barcelona i de Sant Cugat del Vallès de 13 de maig de 2022, de 
conformitat amb el que disposa l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, segons redacció incorporada 
pel Decret 203/2018, de 25 de setembre, pel qual es modifica parcialment la norma 
esmentada, en els termes dels informes elaborats pels serveis jurídics municipals que 
consten en l’expedient i que constitueixen la seva motivació, i NOTIFICAR aquest acord 
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bou i Ramírez. 
 

10. – (130/2022) MODIFICAR l’annex 2 (relació de dotacions de llocs de treball) de l’Acord 
del Consell Plenari de 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la relació inicial de 
llocs de treball, tal 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. Munté i Vila i els Srs. Mascarell, Martí Galbis i Rodríguez, dels Srs. Sierra i 
Corbacho, dels Srs. Bou i Ramírez, del Sr. Benítez, i també de la Sra. Barceló. 

 
11. – (10/22) DOTAR els crèdits necessaris a les aplicacions següents del pressupost 

municipal de l’any 2022: 0707/22736/92218, 0705/22103/92011, 0705/22610/92012, 
0705/16200/92011, 0705/22703/92012, 0300/22719/93115, 

0707/22736/92218, 0705/23300/92012, 0705/22002/92011, 0705/22104/92011, 
0705/22703/92012, 0703/22708/16211, 0701/16205/92211, 0705/22000/92011, 
0300/22719/92511, 0705/22610/91222, 0705/22300/92011, 0300/22703/91225, 

0705/22610/91222, segons el detall que consta a l’annex I, que forma part d'aquest 
acord amb caràcter general, per fer front a les despeses contretes en exercicis 
anteriors. 

 

En virtut de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, es rectifica l’error material en la 
partida 0701/16205/92211 en el sentit que ha de posar 0707/16205/92211. 

 
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, dels Srs. 
Bou i Ramírez, del Sr. Benítez, i també de la Sra. Barceló. 

 

12. – (22XF0330-331-332-341-466-620) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 
22XF0330, 22XF0331, 22XF0332, 22XF0341, 22XF0466 i 22XF0620 pels imports, 
conceptes i a favor de les empreses que consten a l’annex, i per les factures que s’hi 
indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no reconegudes 
en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions de les 
despeses pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de l’exercici 
2022, i a les aplicacions pressupostàries indicades a l’annex. 
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ANNEX: 
 

Expedient: 22XF0330 
Empresa: DABA SAU 
Concepte: Reparació de la màquina de cafè de la Gerència Municipal al mes d’octubre 
del 2021. 
Factura núm. 302475288 de data 19.10.2021 (núm. de registre 2021/435081) 
Import: 71,39 € 
Aplicació pressupostària: 0705/63501/92011 
Exercici pressupostari: 2022 

 
Expedient: 22XF0331 
Empresa: ONE TRUST - PRIVACY, SECURITY & GOVERNANCE 
Concepte: Subscripció base dades “OneTrust Dataguidance 2021” al mes de novembre 
del 2021 
Factura núm. UKSI-12327 de data 22.11.2021 (núm. de registre 2022-33899) 
Import: 2.541,00 € 
Aplicació pressupostària: 0705/22001/92033 
Exercici pressupostari: 2022 

 

Expedient: 22XF0332 
Empresa: FACTIVA LIMITED, A DOW JONES COMPANY 
Concepte: Subscripció base de dades de premsa internacional al mes de novembre del 
2021. 
Factura núm. 79438162R de data 16.12.2021 (núm. de registre 2022-50787) 
Import: 5.891,05 € 
Aplicació pressupostària: 0705 /22001/92033 
Exercici pressupostari: 2022 

 

Expedient: 22XF0341 
Empresa: PALAUMAR 5, S.L. 
Concepte: Dinar de treball del regidor d’Esports del dia 21 d'octubre de 2021 
Factura núm. 14696 de data 21.10.2021 (núm. de registre 2021-510103) 
Import: 176,18 € 
Aplicació pressupostària: 0705 /22601/91222 
Exercici pressupostari: 2022 

 

Expedient: 22XF0466 
Empresa: DABA, SAU 
Concepte: Compra de cafè de la Regidoria d'Esports al mes de novembre del 2021 
Factura núm. 302576587 de data 10.11.2021 (núm. de registre 2021-439810) 
Import: 140,41 € 
Aplicació pressupostària: 0705 /22601/91222 
Exercici pressupostari: 2022 

 

Expedient: 22XF0620 
Empresa: ANTALIS IBERIA, S.A. 
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Concepte: Subministrament de 4 caixes de paper en raïma al mes d'octubre del 2021 
Factura núm. 6100433979 de data 29.12.2021 (núm. de registre 2022/16456) 
Import: 49,08 € 
Aplicació pressupostària: 0100/ 22000/92011 
Exercici pressupostari: 2022 

 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció del Sr. Benítez i també de la Sra. 
Barceló. 

 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 

 

13. – (22XF0550, 0552, 0554, 0555, 0556 i 0558) APROVAR els expedients de reconeixement 
de crèdit 22XF0550, 22XF0552, 22XF0554, 22XF0555, 22XF0556 i 22XF0558 pels 
imports, conceptes i a favor de les empreses que consten a l’annex, i per les factures 
que s’hi indiquen, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades i no 
reconegudes en l’exercici corresponent. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les 
obligacions de les despeses pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost 
general de l’exercici 2022, i a les aplicacions pressupostàries indicades a l’annex. 

 

ANNEX: 
 

Expedient: 22XF0550 
Empresa: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.U. 
Concepte: Consums d’energia elèctrica del Departament de Coordinació de Processos 
de la Gerència de Mobilitat i Infraestructures de l'any 2021 
Factura núm. SMR201N0012563, S0Z217N0000025, SMR201N0007397, 
SMR201N0008306, SMR201N0009006, S0Z217N0000782 i S0Z217N0000781 (amb 
números de registre 2022-104001, 2022-10283, 2022-30947, 2022-30948, 2022-35683, 
2022-106805 i 2022-106804) 
Import: 771.285,74 euros 
Aplicació pressupostària: D/0504/22120/13413 
Exercici pressupostari: 2022 

 

Expedient: 22XF0552 
Empresa: CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Concepte: Subministrament d’un aparell desfibril·lador (DEA) i els serveis associats de 
manteniment i formació 
Factura núm. 08999-2022-04-30-N (número de registre 2022-141235) 
Import: 566,28 euros 
Aplicació pressupostària: D/0500/21300/15017 
Exercici pressupostari: 2022 

 

Expedient: 22XF0554 
Empresa: DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, S.L. 
Concepte: Coordinació de seguretat i salut dels contractes de manteniment de 
pavimentació, senyalització i senyalització excepcional per a actes de ciutat (2017-
2019). 
Factura núm. 0010 (número de registre 2022-170570) 
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Import: 2.074,34 euros 
Aplicació pressupostària: D/0504/22719/15321 
Exercici pressupostari: 2022 

 

Expedient: 22XF0555 
Empresa: NEURAL LABS, S.L. 
Concepte: Manteniment preventiu, descàrrega i conversió dels arxius dels sonòmetres 
DUO en un servidor CLOUD del Departament d’Avaluació i Gestió Ambiental 
Factura núm. 393 (número de registre 2022-
156087) Import: 1.048,66 euros 
Aplicació pressupostària: D/0502/22622/17211 
Exercici pressupostari: 2022 

 

Expedient: 22XF0556 
Empresa: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. 
Concepte: Consums d’energia elèctrica del departament d’enllumenat 
Factura núm. F0914N00002111 i F0014N00001922 (números de registre 2022-
172100 i 2022-163963) 
Import: 12.113,56 euros 
Aplicació pressupostària: D/0502/22120/16511 
Exercici pressupostari: 2022 

 

Expedient: 21XF0558 
Empresa: EDICIONES DEUSTO, S.A 
Concepte: Subministrament de 400 motxilles per al personal inspector de l’Àrea 
d’Ecologia Urbana 
Factura núm. FV/17796 
Import: 6.756,00 euros 
Aplicació pressupostària: D/0503/22608/15112 
Exercici pressupostari: 2022 

 
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. Munté i Vila i els Srs. Mascarell, Martí Galbis i Rodríguez, dels Srs. Bou i 
Ramírez, del Sr. Benítez, i també de la Sra. Barceló. 

 

14. – (20S07613-002) APROVAR la segona addenda al Conveni de col·laboració subscrit el 23 
de desembre de 2020 entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i l'Ajuntament de Barcelona 
pel manteniment, la conservació i les millores de les rondes de Barcelona i del tram 
municipal de la Gran Via nord, d'acord amb la normativa reguladora dels expedients 
d'autorització de l'atorgament de convenis administratius amb altres administracions 
públiques i institucions aprovada per decret d'alcaldia del 27 d'abril de 2011; 
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 5.975.872,05 d'euros amb càrrec 
a l'aplicació pressupostària/es D/46409/15162 del pressupost de l'exercici 2022, a favor 
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, per fer front a les despeses 
derivades d'aquesta addenda; i FACULTAR la segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament 
de Barcelona per la seva signatura i la formalització de tots els actes 
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que siguin necessaris per executar aquesta addenda. 
 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció del Sr. Benítez i també de la Sra. 
Barceló. 

 
15. – (22XC0103) APROVAR el conveni de col·laboració per a la gestió, el manteniment i la 

conservació del Parc Fluvial del Besòs entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments 
de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac, el 
Consorci del Besòs i el Consorci Besòs-Tordera. 

 
S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció dels Srs. Bou i Ramírez, del Sr. 
Benítez, i també de la Sra. Barceló. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
16. – (20PL16801) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 

municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana del Sector 9 de la modificació del PGM 
per a l’ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona Franca al districte de Sants-
Montjuïc; promogut per l’entitat mercantil GLOBAL BLUE CENTER, 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; 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 l'efecte de motivació s'incorporen a 
aquest acord. 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 
 

Districte de Sant Andreu 
 

17. – (20PL16778) ORDENAR, a l’empara de l’article 107.2 del text refós de la Llei 
d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), la publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva per silenci 
administratiu positiu i de la normativa del Pla especial urbanístic per a l'assignació de 
nous usos i volumetria a la part de l'equipament "D" de la modificació del PGM a les 
Casernes de Sant Andreu; promogut per MEMORA Servicios Funerarios S.L.; i 
NOTIFICAR-HO. 

 
Intervenen les Sres. i els Srs. Sanz, Coronas, Martí Galbis, Corbacho, Ramírez, Benítez i 
Barceló. 

S’APROVA el dictamen en debat, amb l’abstenció de les Sres. Munté i Vila i els Srs. 
Mascarell, Martí Galbis i Rodríguez, dels Srs. Bou i Ramírez, del Sr. Benítez, i també 
de la Sra. Barceló. 
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Districte de Sant Martí 
 

18. – (19PL16737) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la transformació de l’edifici 
industrial consolidat situat a la parcel·la Pere IV, 86, al 22@, promogut per Pere IV, 86, 
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, amb el benentès que per a la concreció de la dotació 
d’aparcament seran aplicables l’informe relatiu a l’estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada emès per l’Autoritat del Transport Metropolità i la modificació puntual del 
Pla general metropolità per a un 22@ més inclusiu i sostenible (MPGM22@2022), 
aprovada en data 31 de maig de 2022; informe que consta a l'expedient i a l'efecte de 
motivació s'incorpora a aquest acord. 

S’APROVA, per unanimitat, el dictamen precedent. 
 

c) Proposicions 
 

Les Sres. Guilarte i Parera i el Sr. Escudé s’incorporen a la sessió. 
 

D) Part d’impuls i control 
 

a) Proposicions / declaracions de grup del 

Grup Municipal d’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 el desplegament 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 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 corregir les pèrdues econòmiques generades 
des del 2014 fins al 2021. 

 

(Es tracta conjuntament amb la proposició / declaració de grup del Grup Municipal de 
Junts per Catalunya) 

 

Intervenen les Sres. i els Srs. Maragall, Mascarell, Sierra, Bou, Parera, Barceló, Bonet i 
Sanz. 

 
S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb nou abstencions —
emeses per les Sres. i els Srs. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé i Riera, i 
també pels Srs. Bou i Ramírez—, i trenta vots a favor de la resta de membres del 
consistori. 
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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, triats de 
forma aleatòria, mantenint la representativitat social i territorial, debatran de manera 
presencial les mesures necessàries per fer front a l’emergència climàtica. Així mateix, 
s’acorda compondre una comissió de seguiment de l’Assemblea amb la presència 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. 

 
Intervenen les Sres. i els Srs. Badia, Zañartu, Vila, Corbacho, Ramírez, Parera, Barceló i 
Bonet. 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb cinc vots en contra —
emesos pels Srs. Bou i Ramírez, per la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també per la Sra. 
Barceló—, cinc abstencions —emeses per les Sres. Munté i Vila i els Srs. Mascarell, 
Martí Galbis i Rodríguez—, i vint-i-nou vots a favor de la resta de membres del 
consistori. 

 

Del Grup Municipal de Junts per Catalunya: 
 
3. – (M1923/4024) El Plenari del Consell Municipal insta l’alcaldessa a sol·licitar la 

convocatòria immediata de la Comissió Interadministrativa Govern - 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. 

 

(Tractada conjuntament amb la proposició / declaració de grup del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana) 

 

S’APROVA la proposició / declaració de grup en debat amb dues abstencions —
emeses pels Srs. Bou i Ramírez—, i trenta-set vots a favor de la resta de membres del 
Consistori. 

 

Del Grup Municipal de 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 els que actualment no 
estiguin regulats a les ordenances en vigor, per donar 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 i establir les sancions 
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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 dissuasiva. 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 
relativa 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 les 
entitats representants dels veïns i els comerciants de la ciutat. 

 
Intervenen les Sres. i els Srs. Guilarte, Coronas, Martí Galbis, Bou, Benítez, Barceló, 
Batlle i Serra. 

 

ES REBUTJA la proposició / declaració de grup en debat amb dinou vots en contra —
emesos per les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig, Baró, Sendra, Zañartu, 
Castellana, Benedí, Coronas i Gassol, i també per les Sres. i els Srs. Colau, Sanz, Pérez, 
Martí Grau, Martín, Badia, Rabassa, Serra i Gonzàlez—, set abstencions —emeses per 
les Sres. i els Srs. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé i Riera—, i tretze 
vots a favor de la resta de membres del consistori. 

 

La Sra. Tarafa s’incorpora a la sessió. 

Del Grup Municipal del 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 pels espais públics 
més sorollosos de la ciutat a la matinada. 4.- Donar compliment a l'Ordenança de 
mesures per 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. 

 

Es presenta la modificació de redacció següent: 
 

(M1923/4034) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Dotar els restauradors i 
els empresaris d’oci nocturn dels instruments necessaris perquè puguin garantir la 
seva activitat sense perjudicar el descans i la bona convivència del veïnat i no 
responsabilitzar els restauradors de l’incivisme i desordres que es produeixen de 
matinada sense relació amb les terrasses. 2.- Establir una col·laboració àgil entre els 
restauradors i empresaris d'oci nocturn i els cossos de la Guàrdia Urbana i Mossos 
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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, que són dels més restrictius de Catalunya i Espanya. 3.- 
Reforçar les rutes del patrullatge nocturn de la Guàrdia Urbana i els Mossos 
d'Esquadra pels espais públics més sorollosos de la ciutat a la matinada. 4.- Donar 
compliment a l’Ordenança de mesures per 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. 

 

Intervenen les Sres. i els Srs. Bou, Coronas, Martí Galbis, Sierra, Benítez, Barceló, 
Ballarín i Serra. 

 

S’APROVA AMB MODIFICACIÓ DE REDACTAT la proposició / declaració de grup en 
debat amb deu vots en contra —emesos per les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, 
Puig, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana, Benedí, Coronas i Gassol—, deu abstencions 
—emeses per les Sres. i els Srs. Colau, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín, Badia, 
Rabassa, Serra, Tarafa i Gonzàlez—, i vint vots a favor de la resta de membres del 
consistori. 

 

Del Grup Municipal de Valents: 
 

6. – (M1923/4018) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a 
elaborar i presentar, abans del Plenari del Consell Municipal del 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 mesures següents: Incorporar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) de tots els districtes de la ciutat un punt d’atenció especialitzat per 
atendre 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 
ocupació. Dotar de serveis d’assessorament jurídic gratuït propietaris i veïns afectats 
per ocupacions il·legals. Iniciar els treballs necessaris perquè l’aplicació mòbil Barcelona 
a la Butxaca incorpori un apartat que permeti als propietaris i veïns afectats per les 
ocupacions, denunciar i informar ràpidament els cossos policials davant de 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 a 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 conèixer de primera mà la realitat de les ocupacions. Instar la Mesa d'Emergència 
Residencial a incrementar el lliurament dels habitatges a les persones en risc d'exclusió 
social. Instar el Govern d’Espanya a modificar la llei perquè sigui possible desnonar una 
persona que no presenti un contracte de lloguer o escriptura de propietat si existeix 
una denuncia prèvia d’ocupació il·legal. 

 
Intervenen les Sres. i els Srs. Parera, Baró, Munté, Sierra, Ramírez, Barceló i Martín. 

 
ES REBUTJA la proposició / declaració de grup en debat amb vint-i-set vots en contra 
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—emesos per les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig, Baró, Sendra, Zañartu, 
Castellana, Benedí, Coronas i Gassol, per les Sres. i els Srs. Colau, Sanz, Pérez, Martí 
Grau, Martín, Badia, Rabassa, Serra, Tarafa i Gonzàlez, i també per les Sres. i els Srs. 
Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, Escudé, Marcé i Riera—, cinc abstencions —emeses 
per les Sres. Munté i Vila i els Srs. Mascarell, Martí Galbis i Rodríguez—, i vuit vots a 
favor de la resta de membres del consistori. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
c) Precs 

 
Del Grup Municipal d’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 el creixement dels projectes culturals que 
actualment genera. 

 

Intervenen la Sra. Sendra i el Sr. Martí Grau. 
 

NO ACCEPTAT 
 

Del Grup Municipal de Junts per Catalunya: 
 
2. – (M1923/4025) Que el Govern municipal comenci immediatament el procés per 

reformar l’Ordenança de medi ambient de Barcelona per tal de rebaixar el límit màxim 
de decibels establerts actualment i imposar sancions més altes per l’incompliment 
d’aquesta norma, 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 elaborar el mapa de capacitat acústica de la ciutat. 

 

Intervenen la Sra. Vila i el Sr. Badia. 
 

ACCEPTAT 
 

Del Grup Municipal del Partit Popular: 
 

3. – (M1923/4032) Instar el 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. 

 
Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Pérez. 

 
NO ACCEPTAT 
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Del Grup Municipal de Valents: 
 

4. – (M1923/4020) Instar el Consorci d’Educació, del qual l’Ajuntament forma part, a 
respectar 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 per 
donar continuïtat a aquests alumnes, amb la corresponent dotació pressupostària i 
laboral; i que es comprometi amb el personal de l’escola per buscar solució a la seva 
situació de pèrdua de feina, i intenti facilitar la seva incorporació laboral en altres 
centres educatius. 

 
Es presenta la modificació de redacció següent: 

 

(M1923/4020) Instar el Consorci d’Educació, del qual l’Ajuntament forma part, a 
respectar 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 per donar continuïtat a aquests alumnes, amb la corresponent dotació 
pressupostària i laboral. 

 

Intervenen la Sra. Parera i el Sr. Gonzàlez. 
 

ACCEPTAT AMB MODIFICACIONS 
 

De regidora no adscrita: 
 
5. – (M1923/4019) Instem el Govern municipal a sol·licitar 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. Que desglossi actuacions executades cada any, cost, incompliments de 
calendari, sobrecostos, deute amb l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions. 

 

Intervenen les Sres. Barceló i Sanz. 
 

ACCEPTAT 
 

d) Preguntes 
 

Del Grup Municipal d’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? 

 
Intervenen el Sr. Castellana i la Sra. Ballarín. 

 
ES DONA PER TRACTADA. 
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Del Grup Municipal de 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? 

 

Intervenen les Sres. Munté i Pérez. 
 

ES DONA PER TRACTADA. 
 

Del Grup Municipal de 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? 

 

Intervenen el Sr. Corbacho i la Sra. Bonet. 
 

ES DONA PER TRACTADA. 
 

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? 

 
Intervenen les Sres. Guilarte i Sanz. 

 

ES DONA PER TRACTADA. 
 

Del Grup Municipal del 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? 

 

Intervenen els Srs. Bou i Badia. 
 

ES DONA PER TRACTADA. 
 

e) Seguiment de 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 
contingut següent: 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 



21/
23 

CP 7/2

2 

 

inclogui 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. Presentar 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. Presentar 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 de 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 manera 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. 
Programar 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 corresponsabilitat 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. 

 

Intervenen els Srs. Puig i Marcé. 
 

ES DONA PER TRACTAT. 
 

Del Grup Municipal de Junts per Catalunya: 
 
2. – (M1923/4026) Que el Govern municipal informi dels avenços que s’han fet per tal de 

donar compliment al prec: (M1923/3798) Que l’Ajuntament de Barcelona actualitzi el 
seu apartat al web de Fast-Track Cities per informar del grau de compliment amb els 
objectius 95-95-95 per arribar al 2030 amb zero infeccions per VIH i zero morts per 
SIDA i que enllaci amb la pàgina web d’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de 
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. 

 
Intervenen el Sr. Rodríguez i la Sra. Tarafa. 

 

ES DONA PER TRACTAT. 



 

E) Mocions 
F) Declaracions 

institucionals. Intervé el Sr. 

Collboni. 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.20 
hores. 
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