
Secretaria General

1/17
CP 11/22

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 D'OCTUBRE DE 2022

ACTA

A la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciutat, el 28 d'octubre de 2022, s’hi reuneix 
el Plenari del Consell Municipal, en sessió ordinària, sota la presidència de l'Excma. Sra. 
Alcaldessa Ada Colau Ballano. Hi assisteixen les Imes. Sres. regidores i els Ims. Srs. 
regidors: Janet Sanz Cid, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González (s’incorpora en la 
proposició/declaració de grup núm. 3), Eloi Badia Casas, Jordi Rabassa Massons, Marc 
Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Pau Gonzàlez Val, Jaume Collboni Cuadrado, Laia 
Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé 
Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés, Joan Ramon 
Riera Alemany, Ernest Maragall i Mira, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Miquel Puig i 
Raposo, Montserrat Benedí i Altés, Jordi Coronas i Martorell, Eva Baró i Ramos, Gemma 
Sendra i Planas, Max Zañartu i Plaza, Jordi Castellana i Gamisans, Marina Gassol i 
Ventura, Neus Munté Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Jordi Martí Galbis, 
Francina Vila i Valls, Joan Rodríguez Portell, Francisco Sierra López, Noemí Martín Peña, 
José Bou Vila, Óscar Ramírez Lara, Eva Parera Escrichs, Óscar Benítez Bernal i María 
Magdalena Barceló Verea, assistits pel Secretari General, el Sr. Jordi Cases Pallarès, que 
certifica.

La Ima. Sra. Laura Pérez Castaño assisteix 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, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa.

Excusa la seva absència la Ima. Sra. María Luz Guilarte Sánchez.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10.00 h.

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Es dóna per llegida l'acta de la sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2022, 
l'esborrany de la qual ha estat 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 Central expressiva de la designació de la Ima. 
Sra. Noemí Martín Peña com a Regidora d’aquest Ajuntament en substitució, per 
renúncia, de l'Im. Sr. Celestino Corbacho Chaves, i acta de la presa de possessió que 
tingué lloc el dia 13 d'octubre de 2022. 

2. – Assabentament al Plenari del Consell Municipal de l'escrit presentat pel Grup Municipal 
de Ciutadans, de 17 d'octubre de 2022, en el que comunica la nova distribució de 
càrrecs al si d'aquest Grup Municipal, de la qual resulta les següents designacions: 
president, Im. Sr. Francisco Sierra López; portaveu, Ima Sra. Noemí Martín Peña; i 
portaveu adjunta, Ima. Sra. María Luz Guilarte Sánchez. 

3. – De l'alcaldessa, de 29 de setembre de 2022, que nomena el Sr. Pablo Notario García 
com a membre del Consell Municipal del Districte de les Corts, en substitució del Sr. 
Juan Castelló Domínguez que cessarà amb efectes 3 d'octubre de 2022. 

4. – De l'alcaldessa, de 29 de setembre de 2022, que nomena el Sr. Jaime Baucells 
Mustienes membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, en 
substitució del Sr. Pablo Notario García que cessarà amb efectes 5 d'octubre de 2022. 

5. – De l'alcaldessa, de 6 d'octubre de 2022, que PRIMER.- DESIGNA el Sr. Ricard Torras 
Sarragua, com a membre suplent de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de 
Barcelona en substitució del Sr. José Antonio Tajadura Martínez; i SEGON.- DESIGNA el 
Sr. Ricard Torras Sarragua com a membre de la Ponència Tècnica de la Subcomissió 
d'Urbanisme del municipi de Barcelona en substitució del Sr. José Antonio Tajadura 
Martínez. 

6. – De l'alcaldessa, de 6 d'octubre de 2022, que aprova les Bases per a la provisió de 
representants municipals als Consells Escolars dels centres docents de Barcelona, el 
text de les quals s'insereix a continuació. 

7. – De l'alcaldessa, de 6 d'octubre de 2022, que delega en els/les gerents sectorials i els/les 
gerents de districte responsables de l'àmbit material del contracte la signatura de 
sol·licitud de l'informe a l'Oficina Nacional d'Avaluació. 

8. – (2022/6885) De l'alcaldessa, de 7 d'octubre de 2022, que nomena el Sr. Mariano 
Yagüez Insa gerent d'Innovació i Transició Digital, amb efectes 27 de setembre de 2022. 

9. – De l'alcaldessa, de 13 d'octubre de 2022, que nomena el Sr. Manuel Fernàndez del 
Campo Ordóñez com a membre del Consell Municipal del Districte de Nou Barris, en 
substitució de la Sra. Noemí Martín Peña. 
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10. – De l'alcaldessa, de 13 d'octubre de 2022, que assigna, de conformitat amb allò disposat 
a l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i a l'article 11.2 
ROM, a la Ima. Sra. Noemí Martín Peña el règim de dedicació parcial en un percentatge 
del 85%, amb les retribucions establertes a l'acord del Plenari del Consell Municipal del 
16 de juliol de 2019 per als Regidors/es Portaveus Adjunts/es de Grup Municipal i 
efectes des del 13 d'octubre de 2022. 

11. – (1/22 POB XIFRA) De l'alcaldessa, de 14 d'octubre de 2022, que aprova provisionalment 
les variacions de les dades del Padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de 
gener de 2022 i de la que resulta una població de dret de 1.639.866 habitants, sense 
perjudici de les variacions motivades per les tasques de control i coordinació pròpies 
de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i del Consell d'Empadronament. 

12. – De l'alcaldessa, de 17 d'octubre 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: Ima. Sra. Noemí Martín Peña, en substitució de l'Im. Sr. 
Francisco Sierra López; i Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat: 
Im. Sr. Francisco Sierra López, en substitució del Sr. Celestino Corbacho Chaves. 

13. – De l'alcaldessa accidental, de 20 d'octubre de 2022, que nomena el Sr. Xavier Nolis 
Durà membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, en substitució 
de la Sra. Celia Martínez Pujol que cessarà del seu càrrec amb efectes 17 d'octubre 
d'enguany. 

14. – De l'alcaldessa accidental, de 20 d'octubre de 2022, que nomena la Sra. Assumpta 
Torrent i Solà membre del Consell Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, en 
substitució del Sr. Joan Teixidor i Passola que cessarà del seu càrrec amb efectes 7 
d'octubre d'enguany. 

15. – Informe 13/2022 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, corresponent al Compte 
General de les Corporacions Locals exercici 2020, en compliment de la disposició 
addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres 
i administratives. 

b) Mesures de govern 
c) Informes

C) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. – (01 OOFF2023) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2023 i 
successius de les Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. 
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Impost sobre béns immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; 
núm. 1.3. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana; núm. 
1.4. Impost sobre activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres; núm. 2.2 Recàrrec a l’Impost sobre Estades en Establiments 
Turístics; núm. 3.1. Taxes per serveis generals; núm. 3.2. Taxes per serveis de 
prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm. 3.3. Taxes per serveis urbanístics; 
núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors de runa i altres serveis 
mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes de mercats; núm. 
3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius a animals 
de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions 
especials; núm. 3.9 Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic local i la prestació d'altres serveis a favor d’explotadors de serveis de 
telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques; núm. 3.10. 
Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres 
serveis; núm. 3.11. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general; núm. 3.12. Taxes per l’estacionament regulat de vehicles a la via 
pública; núm. 3.13. Taxes per serveis culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials 
d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per la utilització privada del funcionament de les 
fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
telefonia mòbil; núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, agua, i 
hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en 
els domicilis particulars; 3.19 Taxa pel manteniment dels serveis que presta el servei de 
protecció civil, prevenció, extinció d’incendis i salvament; núm. 4. Contribucions 
especials; Categories fiscals de les vies públiques de la Ciutat; IMPOSAR les taxes 
incorporades a l’Ordenança fiscal núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus 
municipals generats en els domicilis particulars i a l’Ordenança Fiscal núm.3.19 Taxa pel 
manteniment dels serveis que presta el servei de protecció civil, prevenció, extinció 
d’incendis i salvament; d’acord amb la documentació obrant a l’expedient. SOTMETRE 
les esmentades Ordenances fiscals a informació pública per un termini de trenta dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes; i TENIR PER APROVADA DEFINITIVAMENT la 
modificació de les ordenances fiscals en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Ballarín, Castellana, Mascarell, Sierra, Bou, Parera i 
Barceló.

S’APROVA el dictamen en debat amb l’abstenció de les Sres. i els Srs. Maragall, 
Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol, i també
de les Sres. Munté i Vila i els Srs. Mascarell, Martí Galbis i Rodríguez, i amb el vot 
contrari del Sr. Sierra i la Sra. Martín Peña, dels Srs. Bou i Ramírez, de la Sra. Parera i 
el Sr. Benítez, i també de la Sra. Barceló.
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2. – (EM2022-10/15) PRIMER.- AUTORITZAR a Barcelona de Serveis Municipals SA la 
constitució de la societat mercantil de capital participada conjuntament per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, AMB Informació i Serveis SA i per Barcelona Serveis 
Municipals SA, com a instrument de participació conjunta pel desenvolupament de 
l’activitat que forma part del seu objecte social. SEGON.- ADOPTAR, en exercici de les 
competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic de la Societat Barcelona de 
Serveis Municipals, SA els acords següents: 1.- APROVAR inicialment la modificació 
d’estatuts de Barcelona de Serveis Municipals SA i els estatuts de la societat de nova 
creació que s’adjunten a l’expedient. 2.- AUTORITZAR a Barcelona de Serveis 
Municipals SA la signatura del Pacte de socis de la societat de responsabilitat 
limitada. 3.- SOTMETRE a exposició pública pel termini de trenta dies la modificació 
dels estatuts de Barcelona de Serveis Municipals SA i els estatuts de la nova entitat, en 
el benentès que si no es presenten al·legacions en l’esmentat termini s’entenen 
aprovats definitivament. 4.- FACULTAR el Consell d’Administració de Barcelona de 
Serveis Municipals SA per a efectuar tots els tràmits necessaris per a l’execució i 
efectivitat de l’acord. 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

3. – (DP-2022-28675) ACCEPTAR, a sol.licitud de l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la posposició en rang registral de les condicions 
resolutòries establertes per acord del Plenari del Consell Municipal de 25 de febrer de 
2022 i a l’acta de 21 d’abril de 2022, de cessió gratuïta de propietat de la finca del 
carrer Maresme núm. 89-93 (registral 22.708 del Registre de la Propietat núm. 30 de 
Barcelona), a favor de l’esmentat Institut, per tal de destinar els 27 habitatges de la 
promoció a la venda del dret de superfície a 75 anys; posposició respecte a la garantia 
hipotecària, que tindrà rang preferent, i que pugui constituir l’IMHAB sobre els referits 
habitatges per tal que els adquirents puguin optar a la seva subrogació. 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. i els Srs. Maragall, 
Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol.

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

4. – DESIGNAR la Ima. Sra. Noemí Martín Peña representant de l’Ajuntament de Barcelona 
al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució de la Ima. 
Sra. María Luz Guilarte Sánchez. 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

5. – (211/2022) MODIFICAR l’annex 2 (relació de dotacions de llocs de treball) de l’Acord 
del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial 
de Llocs de Treball, tal i com es detalla a l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR 
aquest acord i el seu annex a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. i els Srs. Maragall, 
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Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol, de les 
Sres. Munté i Vila i els Srs. Mascarell, Martí Galbis i Rodríguez, del Sr. Sierra i la Sra. 
Martín Peña, i també dels Srs. Bou i Ramírez.

6. – (213/2022) MODIFICAR l’annex 3 (categories) de l’Acord del Consell Plenari del 21 de 
desembre de 2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es 
detalla a l’annex, que consta a l’expedient. FACULTAR la gerent del Consorci d’Educació 
de Barcelona per dur a terme les actuacions necessàries derivades d’aquest acord 
sobre la creació de la categoria laboral de Professorat de Grau d’Escola Massana. 
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, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol, del Sr. 
Sierra i la Sra. Martín Peña, de la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també de la Sra. 
Barceló.

7. – (22XF0705, 22XF0706 i 22XF0707) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit 
22XF0705, 22XF0706 i 22XF0707 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 en l’annex indicades. 

ANNEX

Expedient: 22XF0705                
Empresa: HNB EUROPE HOSTELTEX SL
Concepte: subministrament de 156 termòmetres infrarojos de lectura de
temperatura corporal a distància per eleccions al Parlament de Catalunya
Factura  núm. 1482 de data 29.01.2021 (núm. de registre 2021/47080)
Import: 1.636,44 €
Aplicació pressupostària: 0705/22109/92011
Exercici pressupostari: 2022 

Expedient: 22XF0706                            
Empresa: PALEX MEDICAL, SA
Concepte: subministrament de 7.000 ulleres protectores per eleccions al Parlament de 
Catalunya
Factura núm. 7021107862/1 de data 27.01.2021 (núm. de registre 2021/126514)
Import: 10.185 €
Aplicació pressupostària: 0705/22109/92011
Exercici pressupostari: 2022 

Expedient: 22XF0707                            
Empresa: PUENTE CHINA ESPAÑA COMERCIO, SL
Concepte: subministrament de 7.000 pantalles facials protectores per eleccions 
Parlament de Catalunya
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Factura  núm. 100621 de data 08.01.2021 (núm. de registre 2021/46567)
Import: 3.150€
Aplicació pressupostària: 0705/22109/92011
Exercici pressupostari: 2022
Concepte: subministrament de 1.500 litres de gel hidroalcohòlic i 2.022 granotes 
protectores per eleccions Parlament Catalunya
Factura  núm. 2103096 de data 26.03.2021 (núm. de registre 2021/148582)
Import 14.310,70 €
Aplicació pressupostària: 0705/22109/92011
Exercici pressupostari: 2022

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

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

8. – (22SD0253) ADOPTAR, en exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com 
a soci únic de la Societat Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) els 
acords següents: Primer.- Designar al Sr. Ricard Font i Hereu Director General de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A., en substitució del Sr. Angel Sánchez 
Rubio, a causa de la jubilació d’aquest, deixant en conseqüència sense efectes totes les 
facultats i poders en relació a la companyia que fins ara ha ostentat. Aquest acord 
tindrà efectes a partir del dia 2 de novembre de 2022, prèvia acceptació del Sr. Ricard 
Font i Hereu per carta amb la signatura legitimada com a Director General de 
BIMSA.Segon.- Agrair al Sr. Angel Sánchez Rubio els extraordinaris serveis duts a terme 
durant el període en què ha estat Director General de BIMSA.Tercer.- Facultar 
indistintament la Presidenta i el Secretari del Consell d’Administració per comparèixer 
davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior i per complir els 
tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció 
d’errors materials en cas necessari. 

Tot seguit, es dóna per aprovada amb els mateixos vots aquesta acta en la part que 
estrictament fa referència a l’adopció dels acords precedents.

S’APROVA el dictamen precedent amb l’abstenció de les Sres. Munté i Vila i els Srs. 
Mascarell, Martí Galbis i Rodríguez, del Sr. Sierra i la Sra. Martín Peña, dels Srs. Bou i 
Ramírez, de la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també de la Sra. Barceló.

9. – (20PL16809) DONAR conformitat al Text Refós de l’MPGM per regular el sistema 
d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona, d'iniciativa 
municipal, que recull i integra en un únic text adaptat, el document aprovat 
provisionalment pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de maig de 2020, al 
que s'incorporen les prescripcions assenyalades a l'acord de la Subcomissió 
d'Urbanisme del municipi de Barcelona (sessió de 19 de setembre de 2022) d'aprovació 
definitiva de la modificació l’MPGM per regular el sistema d’equipaments d’allotjament 
dotacional al municipi de Barcelona, supeditant-ne la seva publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions 
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imposades; tot això de conformitat amb l'informe de les Direccions de Serveis de 
Planejament i d'Actuació Urbanística que consta a l'expedient i, a efectes de motivació, 
s'incorpora a aquest acord; TRAMETRE aquest acord, juntament amb l'expedient a la 
Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona. 

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

Districte de Sant Andreu

10. – (21PL16856) DONAR conformitat al Text Refós de Pla especial urbanístic i de millora 
urbana de l’equipament situat al carrer d’Espronceda 320,322-324 al Barri de Navas al 
municipi de Barcelona, d'iniciativa municipal, que recull i integra en un únic text 
adaptat, el document aprovat provisionalment pel Plenari del Consell Municipal en 
sessió de 28 de gener de 2022, al qual s'incorporen les prescripcions assenyalades a 
l'acord de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona (sessió de 19 de 
setembre de 2022) d'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic i de millora urbana 
de l’equipament situat al carrer d’Espronceda 320,322-324 al Barri de Navas al municipi 
de Barcelona, supeditant-ne la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions imposades; tot això de 
conformitat amb l'informe de les Direccions de Serveis de Planejament i d'Actuació 
Urbanística que consta a l'expedient i, a efectes de motivació, s'incorpora a aquest
acord; TRAMETRE aquest acord, juntament amb l'expedient a la Subcomissió 
d'Urbanisme del municipi de Barcelona. 

S’APROVA per unanimitat el dictamen precedent.

c) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/4441) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 
Primer - Constatar el fracàs de la gestió de la Regidoria de Ciutat Vella. Segon - Donar 
retorn, en el termini d’un mes, de quines actuacions s’han dut a terme a Ciutat Vella de 
les aprovades en la proposició del setembre del 2020, a proposta d'Esquerra 
Republicana. Tercer - Presentar una avaluació de l’estat de compliment de totes 
aquelles mesures fetes específicament pel districte de Ciutat Vella, dels acords 
adquirits, grau d’execució i avaluació de resultats. 

Intervenen la Sra. i els Srs.: Maragall, Rodríguez, Sierra, Bou, Benítez, Barceló i Martí 
Grau.

S’APROVA la Proposició/Declaració de Grup en debat amb disset vots en contra —
emesos per les Sres. i els Srs. Colau, Sanz, Pérez, Martí Grau, Badia, Rabassa, Serra, 
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Tarafa i Gonzàlez, i també per les Sres. i els Srs. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, 
Escudé, Marcé, Alarcón i Riera—, i vint-i-dos vots a favor de la resta de membres del 
Consistori. 

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/4437) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona: Constata 
que la ciutat està bruta i que la gestió de la neteja i recollida de residus de la ciutat està 
sent un fracàs. Acorda que el Govern Municipal creï una comissió de seguiment de 
periodicitat mensual conformada pels grups municipals i les entitats veïnals i del sector 
social, econòmic i comercial més representatives de la ciutat per tal de fer seguiment i 
control de la implementació del nou contracte de neteja, detectar les disfuncions que 
es produeixen tant per la neteja, com per la recollida de residus i per decidir mesures 
de millora per tal de revertir la situació de brutícia i degradació de l’espai públic de la 
ciutat. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Vila, Coronas, Martín Peña, Ramírez, Benítez, Barceló i 
Badia.

S’APROVA la Proposició/Declaració de Grup en debat amb disset vots en contra —
emesos per les Sres. i els Srs. Colau, Sanz, Pérez, Martí Grau, Badia, Rabassa, Serra, 
Tarafa i Gonzàlez, i també per les Sres. i els Srs. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, 
Escudé, Marcé, Alarcón i Riera—, i vint-i-dos vots a favor de la resta de membres del 
Consistori. 

La Sra. Martín González s’incorpora a la sessió.

Del Grup Municipal Ciutadans:

3. – (M1923/4440) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta el 
Govern Municipal a presentar, per a la seva aprovació definitiva, un projecte de 
Pressupost General per a l'exercici 2023 que inclogui un augment significatiu de 
recursos econòmics i línies d'ajuda destinats a pal·liar els efectes de la inflació i 
l'augment de tipus d'interès a les famílies més vulnerables i les classes mitjanes, així 
com als autònoms i les pimes de la ciutat, en ser els agents econòmics més afectats per 
la situació actual. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Sierra, Puig, Mascarell, Bou, Parera, Barceló, Ballarín i 
Martí Grau.

S’APROVA la Proposició/Declaració de Grup en debat amb vint abstencions —emeses 
per les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, Coronas, Baró, Sendra, 
Zañartu, Castellana i Gassol, i també per les Sres. i els Srs. Colau, Sanz, Pérez, Martí 
Grau, Martín González, Badia, Rabassa, Serra, Tarafa i Gonzàlez—, i vint vots a favor 
de la resta de membres del Consistori. 

Del Grup Municipal Valents:
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4. – (M1923/4432) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 
Que l’Ajuntament de Barcelona demani formalment disculpes als organitzadors i 
assistents al congrés The District i condemni els actes vandàlics viscuts el passat 19 
d’octubre a la Fira de Barcelona. 2. Que es declari Barcelona com a ciutat Real Estate 
Friendly. 3. Demanem signar i garantir un acord amb els organitzadors de The District 
per oferir Barcelona com a seu d’aquest congrés durant els pròxims cinc anys. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Parera, Baró, Martí Galbis, Sierra, Bou, Barceló, Alarcón i 
Martín González.

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

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal Barcelona en Comú:

1. – (M1923/4426) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 
Primer.- Donar suport al moviment #RegularizaciónYa per la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) per a una regularització extraordinària de persones migrades a l’Estat 
espanyol. Segon.- Instar el Congrés de Diputats a realitzar un canvi al següent text 
articulat de la proposició de llei. LLEI PER LA QUE S’ESTABLEIX UNA REGULARITZACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA PER A PERSONES ESTRANGERES Article únic: modificació de la 
disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Es modifica la disposició 
transitòria primera de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats 
dels estrangers a Espanya i la seva integració social amb la següent redacció: 
"Disposició transitòria primera. Regularització d’estrangers que es trobin a Espanya. El 
Govern, mitjançant reial decret, ha d’establir, en el termini de 6 mesos, el procediment 
per a la regularització dels estrangers que estiguin en el territori espanyol abans del dia 
1 de novembre de 2021". Tercer.- Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Barcelona 
amb els drets i llibertats de les persones migrades i amb la lluita per una ciutat i 
societat més justes, obertes i democràtiques. Quart.- Traslladar l’acord del Plenari del 
Consell Municipal al moviment #RegularizaciónYa, al Congrés dels Diputats i al Govern 
de l’Estat. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Serra, Baró, Munté, Martín Peña, Bou, Parera, Barceló i 
Alarcón.

S’APROVA la Proposició amb contingut de Declaració institucional en debat amb 
quinze abstencions —emeses per les Sres. i els Srs. Collboni, Bonet, Batlle, Ballarín, 
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Escudé, Marcé, Alarcón i Riera, per les Sres. Munté i Vila i els Srs. Mascarell, Martí 
Galbis i Rodríguez, i també pels Srs. Bou i Ramírez—, cinc vots en contra —emesos 
pel Sr. Sierra i la Sra. Martín Peña, la Sra. Parera i el Sr. Benítez, i també per la Sra. 
Barceló—, i vint vots a favor de la resta de membres del Consistori. 

Del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya:

2. – (M1923/4445) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 
1.- Requerir a les entitats bancàries, fons immobiliaris i grans tenidors, a cedir als 
ajuntaments o entitats els habitatges buits dels que disposen, que no hagin llogat o 
venut en un termini de tres mesos, a comptar des del requeriment de l’administració. 
2.- Demanar a la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, on 
s’integra la Secretaria General d’Habitatge i Inclusió Social, que es doti anualment als 
Ajuntaments de recursos econòmics suficients per poder incrementar els ajuts a les 
persones vulnerables i, especialment, poder ampliar decididament el seu Parc 
d’Habitatge Social. 3.- Instar el Govern espanyol i als grups parlamentaris que encetin 
una reforma urgent de la normativa processal per tal de garantir i donar cobertura a 
l’actuació policial per a les desocupacions en el moment en què es tingui constància de 
la comissió d’aquests delictes. 4.- Demanar el Consell General del Poder Judicial que 
creï jutjats especials per als delictes d’ocupació a les demarcacions on s’acumulen més 
casos i la creació de la figura del Fiscal especialitzat. 5.- Instar el Departament d'Interior 
de la Generalitat, en coordinació amb la resta de cossos de seguretat, que elaborin 
amb urgència un Pla Especial de Seguretat contra les màfies -grups i organitzacions 
criminals- que trafiquen amb les famílies a través de la usurpació d’immobles. 6.- Instar 
a les Corts Generals a impulsar les modificacions legals que siguin necessàries per 
lluitar contra les ocupacions delictives d’habitatges o immobles, en el sentit de: a. 
Endurir les penes en casos d’ocupació delictiva d’habitatges o immobles, especialment 
en el cas de màfies. b. Millorar la protecció de les persones físiques o jurídiques que 
siguin propietàries o posseïdores legítimes d'un habitatge o immoble ocupat de forma 
delictiva. c. Accelerar els processos de recuperació de l’habitatge ocupat de forma 
delictiva, per part dels propietaris, fins a un màxim de 48 hores. d. Habilitar a les 
comunitats de propietaris com a persones jurídiques que puguin denunciar les 
situacions d’ocupació delictiva i iniciar els processos de recuperació de l’habitatge 
ocupat, a fi de garantir una millor convivència i evitar activitats molestes, insalubres, 
nocives, perilloses o il·lícites. 7.- Traslladar aquests acords al president del Govern 
d'Espanya, a la ministra de Justícia, a la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda 
Urbana, així com a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya. 7.- Traslladar aquests 
acords a les institucions i entitats implicades, Congrés dels Diputats, Parlament de 
Catalunya, Departament de Territori i Departament de Justícia de la Generalitat, 
Fiscalia General de l'Estat, Consell General del Poder Judicial, Ministeri de l'Interior del 
Govern d’Espanya i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Collboni, Baró, Martí Galbis, Sierra, Ramírez, Parera, 
Barceló i Martín González.

S’APROVA la Proposició amb contingut de Declaració institucional en debat amb deu 
vots en contra  —emesos per les Sres. i els Srs. Maragall, Alamany, Puig, Benedí, 
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Coronas, Baró, Sendra, Zañartu, Castellana i Gassol—, quinze abstencions —emeses 
per les Sres. i els Srs. Colau, Sanz, Pérez, Martí Grau, Martín González, Badia, 
Rabassa, Serra, Tarafa i Gonzàlez, pels Srs. Bou i Ramírez, per la Sra. Parera i el Sr. 
Benítez, i també per la Sra. Barceló—, i quinze vots a favor de la resta de membres 
del Consistori. 

Del Grup Municipal Partit Popular:

3. – (M1923/4442) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 
Instar el Govern de l’Estat a rebaixar el tipus impositiu en l’IVA de tots els productes 
bàsics i a deflactar l’IRPF per a rendes inferiors a 40.000 euros, durant l’any 2023 a tot 
el territori d’aplicació d’aquests impostos. Informar de l’acord assolit al Govern de 
l’Estat i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Bou, Castellana, Rodríguez, Martín Peña, Parera, Barceló, 
Ballarín i Martí Grau.

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

c) Precs

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/4430) Que el Govern municipal presenti, en el termini d’un mes, un informe 
detallat sobre l’evolució de la creació neta de llocs de treball de qualitat a la ciutat, 
associats directament a les mesures previstes en el Green Deal Barcelona, en el “model 
superilla”, anunciat recentment per l’alcaldessa des de Buenos Aires, en el Barcelona 
Innovations Coast, i en l’ampliació d’obertura en diumenge del comerç de la ciutat. 

Intervenen els Srs. Castellana i Collboni.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/4435) Que des de l’Ajuntament de Barcelona es garanteixi un espai idoni per 
realitzar la Festa de l’Esport Infantil Adaptat de Catalunya i així mateix es doni suport 
tècnic per a ajudar a les famílies i entitats que organitzen curses inclusives a les festes 
dels barris de la ciutat, i difusió de les mateixes. 



13/17
CP 11/22

Intervenen la Sra. Munté i la Sra. Alcaldessa.

ACCEPTAT

3. – (M1923/4434) Que el Govern Municipal detalli les grans infraestructures planificades i 
projectades que estan relacionades amb el cicle de l’aigua i que contribueixen a una 
millor sostenibilitat i resiliència climàtica de la ciutat de Barcelona, que s’han acollit al 
finançament dels darrers de fons europeus. 

Intervenen la Sra. Vila i el Sr. Badia.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Ciutadans:

4. – (M1923/4439) Que el Govern Municipal habiliti i organitzi un espai tancat, atès que els 
partits es disputaran als mesos de novembre i desembre, per tal què els aficionats de la 
nostra selecció puguin seguir els partits d'Espanya de la fase final del Campionat del 
Món de Futbol de Qatar. 

Intervenen el Sr. Sierra i la Sra. Alcaldessa.

NO ACCEPTAT

Del Grup Municipal Partit Popular:

5. – (M1923/4443) Instar el govern municipal a presentar en el termini de 2 mesos un 
Informe que comprengui els costos totals que ha suposat per l’Ajuntament la posada 
en funcionament del servei de dentista municipal, tot incloent els derivats de les 
reclamacions judicials; el nombre de professionals que han estat contractats i el cost de 
les campanyes de difusió i comunicació del servei, tot desglossant els conceptes per 
anys des de la entrada en funcionament del servei. 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Tarafa.

ACCEPTAT

Del Grup Municipal Valents:

6. – (M1923/4433) Que l’Ajuntament de Barcelona iniciï els tràmits necessaris amb els 
impulsors de la iniciativa ‘Memorial Estadi de Sarrià’, per tal de buscar un espai en els 
terrenys on s’ubicava l’antic estadi de RCD Espanyol al barri de Sarrià, amb l’objectiu de 
dignificar la seva història i memòria l’any del centenari de la seva construcció 

Intervenen la Sra. Parera i el Sr. Collboni.

ACCEPTAT
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De Regidora no adscrita:

7. – (M1923/4431) Que El Born Centre de Cultura i Memòria sigui posat a disposició d’una 
Fototeca Nacional d’Espanya amb l’objectiu de protegir el patrimoni, la difusió de la 
cultura visual i la promoció de noves creacions culturals. 

Intervenen la Sra. Barceló i el Sr. Rabassa.

NO ACCEPTAT

d) Preguntes

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/4429) Quina valoració fa l’alcaldessa dels criteris de selecció dels projectes 
finançats amb l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics a la ciutat de 
Barcelona? 

Intervenen la Sra. Alamany i la Sra. Alcaldessa.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Ciutadans:

2. – (M1923/4438) Quines actuacions té previst fer el Govern Municipal per garantir que no 
es produeixin talls de llum durant l'hivern, època especialment sensible, a Torre Baró, 
tenint en compte la necessitat d'energia per part de les persones depenents? 

Intervenen la Sra. Martín Peña i el Sr. Badia.

ES DÓNA PER TRACTADA

Del Grup Municipal Partit Popular:

3. – (M1923/4444) Com valora l’Alcaldessa les concentracions del seu partit polític contra el 
certamen The District celebrat a la ciutat de Barcelona, anteposant els interessos de 
partit per sobre de l’interès general de Barcelona en les seves decisions de govern? 

Intervenen el Sr. Bou i la Sra. Alcaldessa.

ES DÓNA PER TRACTADA
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e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal Esquerra Republicana:

1. – (M1923/4428) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició (M1923/4168), 
atesa al Consell Plenari Municipal en data 22 de juliol de 2022, amb el següent 
contingut: (M1923/4168) El Plenari del Consell Municipal acorda: El Plenari del Consell 
Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Presentar, en un termini de 15 dies, 
els plans específics d’actuacions per a les 11 zones on s’han fet les avaluacions del 
soroll i que han superat els llindars establerts per normativa. Aquests plans cal que 
incloguin l’àmbit d’actuació, les mesures adoptades per la millora progressiva de la 
qualitat acústica a l’ambient exterior, el calendari d’execució, el termini plausible i el 
sistema de seguiment i control per a la seva execució. Implementar allà on estigui 
justificat de les 11 Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN) les 
restriccions horàries de tancament a les botigues d’alimentació, des de les 22:00 hores 
fins les 7:00 hores del matí següent, i avançar l’horari pel que fa a la prohibició de la 
venda d’alcohol a les 21h. Publicar de forma actualitzada i periòdica les dades 
provinents dels sonòmetres. Instal·lar més sonòmetres a més zones de sensibilitat 
acústica alta i moderada, per avaluar-ne el soroll d’oci nocturn, i seguir definint les 
ZATHN que siguin necessàries per tal de donar solució a la vulneració del dret del 
descans dels veïns i veïnes de diverses zones de la ciutat. Definir les funcions de la GUB 
i/o agents de carrer necessaris per atendre la prevenció i control de les noves mesures. 

Intervenen els Srs. Coronas i Badia.

ES DÓNA PER TRACTAT

Del Grup Municipal Junts per Catalunya:

2. – (M1923/4436) Que el Govern Municipal informi de les accions dutes a terme per donar 
compliment a la proposició (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. 

Intervenen els Srs. Mascarell i Collboni.

ES DÓNA PER TRACTAT

E) Mocions

1. – (DSSTJ 35/2022) APROVAR la candidatura de la ciutat de Barcelona per esdevenir la seu 
física de la futura Agència Espanyola de Supervisió d’Intel·ligència Artificial, de 
conformitat amb l’establert al Reial Decret 209/2022, de 22 de març, pel que 
s’estableix el procediment per a la determinació de les seus físiques de les entitats 
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pertanyents al sector públic institucional estatal i es crea la Comissió consultiva per a la 
determinació de les seus, i segons l’Ordre PCM/946/2022, de 3 d’octubre, i l’Ordre 
TE/948/2022, de 4 d’octubre; FACULTAR al Sr. Xavier Patón Morales, Gerent d’Àrea 
d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports, per dur a terme els tràmits necessaris per 
formalitzar la candidatura. 

Intervenen les Sres. i els Srs.: Bonet, Puig, Martí Galbis, Martín Peña, Bou, Benítez i 
Barceló.

S’APROVA per unanimitat la moció en debat, la urgència de la qual ha estat 
apreciada per unanimitat.

2. – PRIMER.- PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia al càrrec de Regidora d'aquest 
Ajuntament presentada per la Ima. Sra. Maria Luz Guilarte Sánchez. SEGON.- PRENDRE 
CONEIXEMENT de la renúncia del Sr. Fernando Carrera López següent candidat de la 
llista electoral de Barcelona pel Canvi-Ciutadans (BCN Canvi-Cs). TERCER.- REMETRE la 
certificació del present acord a la Junta Electoral Central a l'efecte d'atribució de 
l'esmentada vacant al candidat que correspongui de la llista electoral de Barcelona pel 
Canvi-Ciutadans (BCN Canvi-Cs). 

S’APROVA per unanimitat la moció en debat, la urgència de la qual va ser apreciada 
per la Junta de Portaveus.

F) Declaració Institucional

Única. - Les Nacions Unides han triat com a lema del Dia Internacional de les Persones Grans 
2022 «la resiliència i les aportacions de les dones grans». Les dones grans 
contribueixen significativament a la vida social, econòmica, cultural i política de les 
seves comunitats però son doblement invisibilitzades per la intersecció de les 
discriminacions per raó de gènere i edat. Unim la nostra veu a la del Consell Assessor 
de la Gent Gran de Barcelona que es suma a la reivindicació de les Nacions Unides en el 
reconeixement a les dones grans i en la denúncia de la doble discriminació per gènere i 
edat que pateixen i les situacions de precarietat econòmica i social que se’n deriven. La 
visibilitat de les contribucions de les dones grans tant en l’àmbit familiar com en 
l’àmbit econòmic i social és un tema llargament reivindicat pel Consell especialment en 
els moments de crisi en que aquestes aportacions esdevenen pilars de la vida de la 
ciutat. Les dones grans tenen cura dels seus iguals, dels seus ascendents i dels seus 
descendents tant en tasques de cura com en suport econòmic i de conciliació. Les 
dones grans son també un pilar del teixit comunitari dels barris amb una important 
tasca de voluntariat i suport mutu. La discriminació per raó d’edat, l’edatisme, és 
especialment virulent contra les dones grans amb estigmes negatius contra els seus 
cossos, la seva salut i els seus coneixements. El Consell Assessor de la Gent Gran 
reclama: 1.-visibilitat, respecte i reconeixement del paper social i polític de les dones 
grans, 2.- foment d’imatges positives de les dones grans, 3.-impulsar i ampliar la 
participació social i política de les dones grans, 4.-recollir i sistematitzar sempre dades 
desagregades per sexe i edat, 5.-dades i estudis específics sobre les contribucions de 
les dones grans, 6.-cura i atenció per la salut de les dones grans, 7.-denúncia social i 
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protecció jurídica contra els abusos i maltractaments contra les persones grans i molt 
especialment contra les dones grans, 8.-pensions dignes i mesures de protecció del 
nivell de vida de les persones pensionistes com l’actualització de l'Indicador de Renda 
de Suficiència de Catalunya (IRSC) Fem nostres les peticions del CAGG i traslladem el 
contingut de la present declaració al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. 
Per treballar per la millora de les condicions de vida de la ciutadania i especialment de 
les dones grans. 

S’APROVA per unanimitat la Declaració Institucional precedent, la qual ha estat 
llegida pel Sr. Riera.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.35 h.
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