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Secretaria General 

 

 

Ref.: CP 4/16 
 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària d’1 d’abril de 2016. 

Aprovació de l’acta de la sessió de 26 de febrer de 2016. 

 
C) Part decisòria / executiva 

 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

2.- ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic de 
Barcelona Activa, SA, Societat Privada Municipal, els acords següents: DESIGNAR l'Im. Sr. 
Francisco Sierra López membre del Consell d'Administració de la Societat, en substitució de la 
Ima. Sra. Marilén Barceló Verea. ESTABLIR que el termini de designació del conseller que es 
nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sense perjudici de la renovació que fos 
procedent en el canvi de mandat consistorial. FACULTAR indistintament el president i el 
secretari del Consell d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública 
el nomenament anterior, així com per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en 
el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en cas necessari. 

 
3.- (2016/134) PROPOSAR al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya la modificació de la resolució de 10 de juliol de 2014, atorgada pel director general 
de Comerç de la Generalitat, per la qual es va aprovar la qualificació d’una determinada zona 
de Barcelona com a turística a efectes d’horaris comercials. DECLARAR que continuen vigents 
els requisits que van determinar la qualificació de municipi turístic a efectes d’horaris 
comercials. ESPECIFICAR que aquesta modificació se sotmet a les condicions següents: a) 
Afecta els barris indicats i grafiats a l’annex, així com les dues voreres dels carrers que marquin 
els seus límits fronterers. b) Té una vigència de quatre anys. c) Se circumscriu als períodes 
compresos entre el 5 i el 24 de maig i l’1 i el 14 d’octubre, ambdós inclosos, de cada any. d) La 
franja horària d’obertura durant aquests períodes resta establerta en els termes següents: els 
diumenges, entre les 12.00 h i les 20.00 h; els dies feiners, 12 hores diàries, com a màxim (no 
poden romandre oberts, ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22.00 h i les 7.00 h); 
els dies festius autoritzats, d’acord amb les ordres de la Generalitat que estableixen els 
calendaris d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius; els dies festius, 
sense obertura autoritzada, han de romandre tancats. FACULTAR l’Alcaldia per realitzar les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. MANTENIR la 
vigència de l’actual resolució de 10 de juliol de 2014, en cas que no s’autoritzi la present 
sol·licitud. NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, adjuntant els informes preceptius previstos legalment. 

 
4.- (E.01.6001.16) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona la finca 

resultant “A” del Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació A de la modificació del PERI 
del Raval a la plaça Gardunya i el seu entorn, de Barcelona, grafiada en el plànol annex, per a 
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la construcció i explotació d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de venda en dret de 
superfície i locals, d’acord amb el planejament urbanístic, i segons el que disposen els articles 
49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals, de 17 d'octubre de 1988; SOTMETRE 
l'expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen 
reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; FORMALITZAR la cessió, fent 
esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió 
automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; AUTORITZAR el Patronat 
Municipal de l’Habitatge de Barcelona a constituir un dret real de superfície, per un termini de 
vuitanta anys, sobre la finca esmentada a favor de la cooperativa Fem Ciutat, SCCL, per a la 
construcció i explotació de l’edifici d’habitatges en règim de venda en dret de superfície i locals, 
i a percebre l’import que es determini en concepte de contraprestació a canvi d’obra futura, 
formalitzant tots els documents públics i privats necessaris per a la seva correcta 
instrumentalització, tot això amb subjecció als principis de la contractació pública; i FACULTAR 
l'Alcaldia per realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

 
5.- (24945) CONSTITUIR un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge 

respecte de la finca del carrer Maresme, núms. 89-93, grafiada en el plànol annex, per un 
termini de setanta cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la construcció i gestió, d’acord amb el 
planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, d’acord 
amb les condicions del document annex, que s'aproven; SOTMETRE l'expedient a informació 
pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, 
procedir a constituir el dret; FORMALITZAR-LO d’acord amb les dites condicions; 
INSCRIURE’L en el Registre de la Propietat, i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes 
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
6.- (24941) ADSCRIURE l'ús i constituir un dret real d’aprofitament a favor del Patronat Municipal de 

l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al carrer de Puigcerdà, núms. 
100-102, grafiada en el plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament 
urbanístic, d’un edifici d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, i amb aparcament; 
SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen 
reclamacions o al·legacions, FORMALITZAR l’adscripció i la constitució del dret real d’aprofitament, 
d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven; i FACULTAR l’Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 

7.- (F-1601) APROVAR la realització d’operacions financeres fins a un import màxim de 
156.158.736,82 euros en les condicions que s'adjunten, i DELEGAR a l’Im. Sr. Gerardo 
Pisarello Prados, primer tinent d’alcaldia de Treball, Economia i Planificació Estratègica, i el Sr. 
Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia, de forma indistinta, l'atorgament de 
tota la documentació necessària per dur a terme la signatura i disposició de les operacions. 

 

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

 

8.- RATIFICAR els decrets d’Alcaldia relatius a retribucions del personal de l’Administració 
municipal executiva que es detallen en relació adjunta, i decrets de bestreta. 

 
9.- (301/16) ATORGAR la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a la Sra. Muriel Casals i 

Couturier, per la seva trajectòria personal i les seves fortes conviccions en defensa de la 
democràcia, la llibertat i Catalunya des del respecte i la permanent voluntat de diàleg. 
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10.- (240/16) RESTAR assabentat i acceptar la renúncia i devolució física de la Medalla d’Or de la 
Ciutat, presentada el 31 de juliol de 2014, per part de l'Honorable Sr. Jordi Pujol i Soley, 
atorgada pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 23 de setembre de 
1992. DEIXAR sense efecte l’acord del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de 23 de 
setembre de 1992. 

 
11.- (241/16) REVOCAR l’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona a la senyora Cristina de 

Borbón i Grecia, acordat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 27 de juny de 
1997, en compliment de la proposició / declaració de grup aprovada per la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en sessió de data 20 de gener de 2016. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
12.- (14PL16205) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic a la ciutat de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament, emès el 18 de març de 2016; RESOLDRE les al·legacions presentades en el 
tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe, de la Direcció esmentada, 
de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i, a l'efecte de motivació, 
s’incorporen a aquest acord. 

 
13.- (G 005.1/ 2015) RESOLDRE les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública, en 

els termes que resulten de l'informe que obra en l'expedient; APROVAR definitivament la 
modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 90 i les lletres b) i c) de la disposició transitòria segona 
de l’Ordenança, de 20 de desembre de 2013, de terrasses; i PUBLICAR el text íntegre de la 
modificació al Butlletí Oficial de la Província, a efectes de la seva entrada en vigor, de 
conformitat amb allò disposat a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, i a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

14.- (20160056) APROVAR el conveni de col·laboració que han de subscriure els ajuntaments de 
Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès per al manteniment i la conservació de les 
rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord, a partir de l’1 de gener de 2016, 
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 el 27 d’abril de 2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import de 
5.830.790,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en el document 
comptable, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, per fer front a 
les despeses derivades d’aquest conveni, i FACULTAR la quarta tinenta d’alcaldia de 
l’Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura. 

 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 
15.- (15PL16372) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, la modificació del Pla especial d’ordenació urbanística i proposta de regularització 
d’alineacions a la finca delimitada pels carrers Carrasco i Formiguera, via Augusta, ronda de 
Dalt i Anglí (Jesuïtes Sarrià) per a la concreció del tipus i l’ordenació de l’equipament Jesuïtes 
Sarrià - Sant Ignasi, promogut per Fundació Jesuïtes Educació, excepte les determinacions 
urbanístiques que afecten l’edifici identificat com a número 16 al plànol d’ordenació PE-10; 
SUSPENDRE l’aprovació definitiva del pla pel que fa a les determinacions urbanístiques que 
afecten l’edifici número 16 esmentat, de conformitat amb l’article 92.1.b del text refós de la Llei 
d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), tenint en compte l’existència de motius 
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determinants fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a 
l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR els promotors del pla, de 
conformitat amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, que disposen d’un termini de 
tres mesos, comptadors des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per resoldre les 
deficiències assenyalades a l’informe de referència; en cas que no ho facin, es declararà la 
caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions pel que fa a 
l’àmbit assenyalat, i NOTIFICAR l'acord adoptat als promotors del pla. 

 
Districte de Gràcia 

 
16.- (13PL16114) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic d’assignació d’usos i ordenació de volums de la unitat 
d’actuació núm. 3 de l’illa situada als carrers de Mare de Déu de la Salut, de l’Escorial, de 
Molist, d’Antequera i de la Riera de Can Toda, promoguda per Peromoinver, SLU, que conté 
modificacions respecte al document aprovat inicialment; DETERMINAR que a l’empara de 
l’article 92.1 a) del text refós de la Llei d’urbanisme, s’afegeix d’ofici la prescripció següent: en 
l’àmbit de planejament es permetrà únicament la construcció d’una única planta soterrani, en la 
qual s’admet, a més de l’ús d’aparcament, l’ús sanitari-assistencial sempre que es 
desenvolupin activitats complementàries a l’activitat principal de les plantes superiors. 
PRECISAR que, tant les prescripcions com les modificacions estan explicitades a l’informe 
tecnicojurídic emès per la Direcció de Serveis de Planejament en data 15 de març de 2016, que 
consta a l’expedient i, a l'efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. REQUERIR al 
promotor que, en el termini màxim d’un any a comptar des del dia següent a la notificació del 
present acord, constitueixi la garantia de 15.743,4 euros, corresponent al 12% del valor de les 
obres d’urbanització inherents al planejament, als efectes establerts als articles 
106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ per a la 
publicació d’aquest acord. 

 
 

D) Part d'impuls i control 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 

Es fa constar que les proposicions / declaracions de grup que es transcriuen a continuació 
tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció de govern i no produeixen efectes jurídics 
com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal de CiU: 

 
1. (M1519/3019) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a impulsar la 

construcció dels equipaments municipals previstos en l’àmbit de la plaça de les Glòries segons 
el que es va acordar amb entitats, veïns i veïnes. 

 
Del Grup Municipal de C’s: 

 
2.- (M1519/3008) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1) Que les proposicions, de caràcter 

executiu, d’impuls o de control, aprovades en el Ple de l’Ajuntament de Barcelona, així com els 
precs acceptats pel Govern, siguin incloses en el termini d’una setmana al portal de 
Transparència, incorporant un enllaç visible a la seva pàgina principal en què constin de forma 
detallada els vots de tots els grups municipals, així com el seguiment d'aquestes, informant de 
quin ha estat el tràmit que s’ha donat, segons el caràcter resolutiu o de mandat de naturalesa 
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política que tingui l’acord. 2) En aquells acords de caràcter executiu s’incorporarà calendari i, si 
és el cas, consignació pressupostària, i també es farà en aquells precs acceptats pel Govern 
per tal de garantir la participació ciutadana i el seu dret a la informació, així com la màxima 
transparència en el desenvolupament de las polítiques públiques, des del portal de 
Transparència s’ha de permetre que les associacions, col·lectius o ciutadans interessats puguin 
sol·licitar, emplenant un formulari que reculli les dades mínimes d’identificació segons la LOPD, 
ser informats mitjançant correu electrònic sobre el grau de compliment de la proposta. 

 
Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/3011) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern municipal es comprometi, 
en la mesura de les seves possibilitats I competències, a tirar endavant el futur Pla director de 
transformació de la presó Model, amb la finalitat de garantir la construcció dels equipaments 
previstos en l'actual emplaçament, els quals han de permetre millorar qualitativament i 
quantitativament les dotacions públiques existents. Aquest futur pla director, hauria de tenir 
presents les propostes que es recullen a l’estudi de l’any 2009 "Criteris i continguts per a la 
redacció del pla director de transformació de la presó Model de Barcelona", on es proposen 
actuacions que impliquen les dues administracions competents, Ajuntament de Barcelona i 
Generalitat de Catalunya: - CEIP de dues línies amb una capacitat per a 450 alumnes amb una 
superfície construïda de 4.703 metres quadrats en planta baixa més tres plantes.- Escola 
bressol d'una línia amb capacitat per a 80 infants, amb una superfície construïda de 460 metres 
quadrats en planta baixa. - Residència de gent gran i centre de dia, amb una superfície 
construïda de 5.089 metres quadrats en planta baixa més tres plantes. - Casal per a joves, amb 
una superfície construïda de 2.762 metres quadrats en planta baixa més tres plantes. - 
Equipament esportiu, amb una superfície construïda de 5.551 metres quadrats en planta baixa 
més dues plantes sota rasant. - Aparcament subterrani de 200 places en tres plantes 
subterrànies amb una superfície construïda de 16.153 metres quadrats. - Equipament de salut 
mental, a partir de les conclusions obtingudes en el marc de la Taula de Salut Mental, amb una 
superfície construïda de 5.753 metres quadrats en planta baixa més tres plantes. - Espai 
Memorial, que ha de tenir com a finalitat mantenir viva la memòria històrica de la presó Model. 
Serà un espai de divulgació, però també de conservació i de recerca, amb una espai construït 
de 1.378 metres quadrats en planta baixa més dues plantes. 

 
Del Grup Municipal del PSC: 

4.- (M1519/3014) El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda impulsar l’elaboració 
d’una estratègia contra la violència, l’assetjament i l’abús d’infants, adolescents i joves en el 
marc dels plans de drets d’aquests col·lectius, que tingui com a objectius: - Declarar Barcelona 
ciutat de tolerància zero en la violència, l’assetjament i l’abús i fer la xarxa d’equipaments 
municipals de proximitat espais lliures, segurs i de protecció de situacions de violència, 
assetjament i abusos. - Realitzar la diagnosi de la realitat actual, analitzant les bones pràctiques 
que ja existeixen i dotant els equipaments de proximitat municipal i els seus professionals de 
les eines pertinents (formatives, circuits, protocols...). - Implantar un canal segur com un punt 
gratuït de denúncia, informació i assessorament, confidencial i protegit, en coordinació, si 
escau, amb altres serveis d’atenció a les víctimes existents a Catalunya i l’Estat. - Fer una 
campanya institucional de prevenció en els àmbits educatiu i esportiu orientada als infants, 
adolescents i joves i el seu entorn per tal de prevenir la violència, els abusos i els assetjaments. 
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Del Grup Municipal del PP: 
 

5.- (M1519/3005) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a 
iniciar els tràmits, en aquells casos en què no s'hagi fet ja, per desallotjar els 
immobles de titularitat municipal que estan ocupats il·legalment a la ciutat de 
Barcelona, i en paral·lel procedir a definir els usos previstos per a aquests immobles, 
així com assignar els recursos econòmics suficients per posar en servei els edificis 
amb els nous usos socials en favor de veïns i dels barris. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 
 

6.- (M1519/3023) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. El Ple de l’Ajuntament 
manifesta la seva voluntat d’aprovar en aquest mandat 2015-2019 un nou model de 
descentralització dels districtes, impulsant les modificacions normatives que siguin 
necessàries per facilitar l’elecció per sufragi universal i directa dels consellers i 
conselleres de districte, amb un ampli debat públic i amb la màxima implicació i 
consens dels grups municipals. 2. El Ple de l’Ajuntament de Barcelona acorda 
impulsar la modificació de l’article 16 de les normes reguladores del funcionament 
dels districtes per tal de fer possible l’elecció directe dels consellers i conselleres sota 
els criteris següents: Els consellers i conselleres de districte els escolliran els veïns i 
veïnes de cada districte en sufragi universal i directe segons les normes reguladores 
de les eleccions municipals. 3. L’Ajuntament de Barcelona impulsarà aquelles 
modificacions legals per tal de fer possible l’aplicació del nou règim d’elecció per a les 
eleccions municipals de l’any 2019. 

 
 

F) Declaracions institucionals 
 

1. El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Iniciar els contactes amb la nova 
administració de Kobane per firmar un protocol de cooperació i solidaritat per tal de 
col·laborar i contribuir de manera solidària a la seva reconstrucció. Segon.- Davant 
l’empitjorament de la situació a Rojava, el Kurdistan sirià, aquest protocol de 
col·laboració i solidaritat es traduirà en la prestació d’ajuda directa a la ciutat de 
Kobane. En concret, en: a) La construcció d’habitatges per a la població civil amb el 
nou barri que s’està projectant. b) L’ajuda en la reconstrucció de l’hospital gestionat 
per Metges Sense Fronteres destruït pel darrer atac de l’Estat Islàmic a la ciutat el 
juny de 2015. c) Col·laboració en la rehabilitació de l’escola de Yermok, una de les 
cinc que s’estan rehabilitant a Kobane. 

 
2. El Plenari del Consell Municipal acorda: - Reiterar el compromís de la ciutat de 

Barcelona amb la transparència, l’obertura de dades de les administracions 
públiques, i l’aprofundiment d’aquests criteris en benefici de la ciutadania. – El suport 
a totes aquelles actuacions, tant d’àmbit local com internacional, que es realitzin a la 
ciutat de Barcelona per donar a conèixer o promoure el moviment de dades obertes i 
la seva implantació tant en l’àmbit públic, com en l’àmbit privat segons el projecte 
Global Pulse de Nacions Unides. 

 
3. El Plenari del Consell Municipal acorda: - Declarar la nostra ferma determinació en la 

defensa dels drets dels infants davant les agressions i condemnem enèrgicament 
qualsevol abús a menors, ja que suposa una greu vulneració dels seus drets. - 
Treballar per protegir i garantir els drets dels infants, donar suport a les persones 
afectades i les seves famílies, lluitar contra el silenci i l’estigma en els abusos a 
menors. Treballar per promoure la sensibilització i la prevenció en matèria d’abusos 
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mitjançant la Xarxa d'Escoles i Instituts per la Igualtat de Tracte i la No-discriminació i 
mitjançant altres xarxes i espais existents a l’Ajuntament, com la Xarxa de Drets dels 
Infants o el Consell Municipal de Benestar Social. - Promoure la col·laboració i 
cooperació entre els diferents agents per tal de donar resposta a les víctimes i a les 
seves famílies. Millorar la coordinació institucional i interdepartamental tant pel que fa 
a la prevenció com en l’atenció d’aquelles intervencions adreçades a atendre els i les 
menors que hagin patit abusos i evitar la victimització secundària. - Promoure que el 
Consorci d’Educació treballi amb entitats especialitzades per tal que puguin 
desenvolupar accions d’intervenció amb les víctimes, les famílies i la comunitat 
educativa mitjançant una atenció integral, de prevenció i sensibilització d’abusos 
sexuals a menors. - Instar el Consorci d'Educació de Barcelona i els altres agents 
afectats a la revisió, millora i aplicació dels protocols d'actuació per tal de prevenir 
nous casos d'abusos i que es garanteixi el compliment obligatori del protocol 
d’actuació per part de tots els centres educatius (amb independència de la seva 
titularitat), de manera que incomplir-lo comporti les conseqüències tipificades per la 
normativa legal vigent, tal com s’ha de fer constar en el mateix protocol. Incentivar els 
centres perquè, a partir del protocol marc, elaborin llur propi implicant-hi el personal 
docent, el personal administratiu i de serveis, les associacions de mares i pares 
d’alumnes i l’alumnat. - Impulsar les mesures necessàries d'acord amb la comunitat 
educativa per tal de garantir la confiança de la societat cap a la comunitat educativa i 
la seva gran tasca a Barcelona. - Valorar la possibilitat que l’Ajuntament de Barcelona 
es personi en la causa judicial a favor de la víctima o víctimes un cop estudiat l’estat 
actual de la denúncia en l’àmbit de la justícia penal, atès que es tracta d’un centre 
educatiu concertat sostingut amb fons públics. 

4. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Manifestar la importància del sector del pa 
artesà com a part essencial del patrimoni comercial i cultural de la ciutat de 
Barcelona. 2. Reconeix el paper destacat del Gremi de Flequers de Barcelona com a 
representant de molts artesans del pa que treballen a la nostra ciutat, així com la 
seva tasca de formació de nous professionals a través de l’escola del Gremi de 
Flequers. 3. Establirà un espai de diàleg continu entre el Govern municipal i el sector 
del pa artesà, especialment amb el Gremi de Flequers de Barcelona. 4. Mostra el seu 
compromís de vetllar per la competència lleial en el sector i la transparència 
d’informació de cara als consumidors, distingint aquells establiments que garanteixen 
l’elaboració artesanal del pa. 5. Es compromet a promoure la cultura del pa a la 
nostra ciutat, mitjançant les mesures següents: - Donar suport a la celebració anual 
del Certamen Internacional de Fleca Artesana, organitzat pel Gremi de Flequers, 
mitjançant suport econòmic, promocional i cultural. Enguany, aquest certamen s’ha 
celebrat el mes de març amb la participació de ponents de reconegut prestigi 
internacional i amb assistents d’arreu del món. – Instaurar un premi o reconeixement 
anual als artesans del pa de Barcelona que fan perdurar i fomentar el seu ofici. – 
Instar Turisme de Barcelona i les àrees de promoció turística de l’Ajuntament a 
incloure, en els seus catàlegs, els establiments de pa artesà, així com les activitats, 
conferències i cursos que s’organitzen al voltant de la cultura del pa. 

5. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Impulsar conjuntament amb el Govern de 
la Generalitat de Catalunya el pacte social contra la discriminació de les persones 
que viuen amb VIH, en què l’objectiu general d’aquest sigui eliminar l’estigma i la 
discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya. Contribuir, des dels ens locals, 
a participar-hi i desenvolupar-lo per tal que esdevingui una eina real des d’on els 
municipis i altres administracions puguin treballar contra l’estigma i la discriminació 
en el seu àmbit competencial. 2. Prendre el compromís d’incloure missatges centrats 
en la no-discriminació i la no-estigmatització, i en favor dels drets humans, en totes 
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aquelles accions que es duguin a terme al municipi en l’àmbit del VIH/sida. 3. Tenir 
present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els serveis oferts en 
l'àmbit municipal, vetllant perquè no es produeixin situacions de discriminació en el 
marc de les seves competències, així com en les empreses i organitzacions on el 
Govern municipal tingui representació. 4. Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la 
Zero Discriminació, entre les diades commemoratives del municipi, com a compromís 
ferm per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats amb el VIH/sida. 5. 
Sol·licitar als departaments de Salut i Ensenyament que desenvolupin, conjuntament 
amb el municipi (en el marc dels consorcis existents, si escau), accions i programes 
dirigits a la promoció de la salut sexual de manera integral als centres educatius, on 
es doni tota la informació adequada contra l’estigma i la discriminació relacionats 
amb el VIH/sida. 6. Sol·licitar a l’Ajuntament la col·laboració amb les entitats sense 
ànim de lucre que treballen en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya des d’una perspectiva 
comunitària i, en concret, amb el Comitè 1r de Desembre com a plataforma unitària 
d’entitats en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya, donant el suport necessari en la difusió 
de les seves tasques i activitats. 
7. Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de Salut, 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Presidència), als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, i al Comitè 1r de Desembre, com a 
plataforma unitària d’ONG-Sida de Catalunya. 

 
 

EL SECRETARI GENERAL, 
 
 
 
 

Jordi Cases i Pallarès 


