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ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 10 d’abril de 
2018 (continuació de la sessió ordinària de 23 de març de 2018). 

 
 

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’acte d’impuls polític de l’acció de govern i no produeixen efectes jurídics 
com a acte administratiu resolutori. 

 
Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/8628) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern elabori i presenti en el 
transcurs del proper plenari, un informe detallat de tots els contenciosos administratius que 
comportin associades demandes de responsabilitat patrimonial, detallant les estimacions 
econòmiques que en puguin resultar. Que el Govern informi els grups de l'oposició sobre 
l'existència o l'estat de demandes dirigides a membres del Govern relacionades amb la gestió 
del desenvolupament de les seves tasques de govern. 

 
Del Grup Municipal Cs: 

 
2.- (M1519/8632) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern de la ciutat impulsi la 

reforma urbanística de l'avinguda Diagonal entre el passeig de Gràcia i el passeig de Sant 
Joan, que inclogui com a mínim: 1. Ampliar les voreres, per garantir la seguretat dels vianants, i 
crear un eix cívic d'interconnexió entre Diagonal, passeig de Gràcia i passeig de Sant Joan. 2. 
Millorar el transport públic, ampliant l'ample del carril d'autobusos, millorant les parades i 
reordenant les línies. 3. Promoure la millora de l'accessibilitat de l'estació de metro de 
Verdaguer, instant la Generalitat de Catalunya a realitzar les obres necessàries. 

 
Del Grup Municipal del PSC: 

 

4.- (M1519/8635) El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- Constatar que el 
projecte 22@ ha estat una experiència d’èxit, que amb una transformació urbana ha estat 
capaç de crear un pol d’activitat econòmica, creativitat i ocupació de qualitat. Un exemple 
positiu de col·laboració publicoprivada. 2.- 17 anys després cal seguir donant impuls a aquest 
projecte com a motor de l’economia, la cultura i la innovació. Un impuls que requereix tot el 
potencial de l’Ajuntament amb el suport de veïns, veïnes i societat civil. 3.- Preservar un model 
de mixtura d’usos que permeti combinar l’activitat econòmica, cultural i també usos residencials 
i equipaments de proximitat. Actualitzar aquest model tenint present els nous reptes de la ciutat, 
especialment en l’àmbit de l’habitatge. 4.- Promoure els canvis de planejament necessaris i, si 
escau, una modificació del PGM del 22@ per tal de reequilibrar els usos del  pla vigent, 
augmentant la proporció d’habitatge fins a un màxim del 30% del sostre potencial encara per 
executar, tal com apunten les conclusions dels treballs de reflexió existents. 5.- Que els canvis 
plantejats en els anteriors punts es duguin a terme i s’introdueixin tenint en compte les 
singularitats, respectant aquells àmbits que estiguin o hagin estat transformats en 
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usos 22@, i sense que això perjudiqui les iniciatives de desenvolupament que es vulguin dur a 
terme. 6.- En aquest sentit, impulsar un acord institucional, polític i ciutadà per al 22@ que 
sintetitzi els diferents treballs de reflexió, en especial els duts a terme per la Comissió Ampliada 
22@, definint un full de ruta i les principals actuacions. 7.- Establir els mecanismes de 
seguiment de l’execució de l’acord, comptant com s’ha fet fins ara, amb la societat civil 
(universitats, entitats i associacions de veïns, entitats i associacions del món econòmic, 
institucions i administracions implicades). 

 
Del Grup Municipal de la CUP: 

 

6.- (M1519/8627) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Proposar un pla de xoc, a la ciutat de 
Barcelona, per a la gent gran que es tradueixi en la construcció immediata de centres de dia i 
residències (de titularitat, provisió i gestió pública) per a la gent gran, a fi de pal·liar els dèficits 
més greus. 2. En paral·lel, es proposa la realització d’un estudi (en un termini de 3 mesos) que 
determini les necessitats de centres de dia i residències, per als 73 barris, viles i pobles que 
configuren la ciutat de Barcelona. Tanmateix, aquest estudi no sols hauria de determinar les 
ràtios de servei a la població, sinó també les ràtios a les quals el personal dels centres i 
residències han de fer front, així com la seva situació laboral i contractual. 

 
 

F) Declaracions institucionals 
 

DI1.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
 

1. Instar el Govern de la República Italiana a garantir que les ONG puguin desenvolupar les 
activitats de salvament marítim en condicions de seguretat al conjunt del seu territori. 2. Instar 
la Fiscalia Italiana que procedeixi de forma immediata a l’alliberament del vaixell de Proactiva 
Open Arms retingut perquè pugui continuar realitzant la seva tasca de salvament de vides 
humanes tal com ha dut a terme fins ara. 3. Rebutjar el tracte de la Fiscalia Italiana envers 
Proactiva Open Arms i la seva tripulació, així com les altres entitats de salvament marítim que 
hagin pogut veure qüestionada o afectada la seva activitat al Mediterrani els darrers mesos. 
4. Comunicar el suport de l’Ajuntament de Barcelona a l’entitat Proactiva Open Arms, en uns 
moments tan difícils, refermant la col·laboració d’aquest Ajuntament en el desenvolupament de 
la seva activitat. 5. Instar el Govern de l’Estat espanyol que es posicioni de forma clara donant 
suport institucional a Proactiva Open Arms i emprenent totes les accions que siguin 
necessàries en la seva defensa. 

 

DI2.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona es compromet a: 
 

1. Esmerçar tots els esforços necessaris per tal de fer, des del seu marc competencial, que el 
dret al sufragi actiu i la no discriminació sigui accessible a totes les persones, amb 
independència de la seva discapacitat i que la informació general relativa al dret sigui clara per 
a tota la societat. 2. Desenvolupar des del seu marc d’actuació i, promoure amb la resta 
d’institucions i administracions, tant catalanes com estatals, totes aquelles modificacions 
legislatives que corresponguin per tal de fer efectiu el dret a exercir el vot i ser elegible en unes 
eleccions a les persones amb discapacitat. 3. Posar tots els mitjans i garantir, des de la seva 
responsabilitat, l’accessibilitat de tot el material electoral, les meses (així com els manuals 
d’instruccions a les meses) i les paperetes, així com vetllar per una assistència adequada que 
faciliti l’exercici del vot a totes les persones. Així mateix, instar la resta d’administracions 
competents a dur a terme les accions necessàries que corresponguin en aquesta mateixa línia. 
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4. Vetllar per la correcta i efectiva aplicació del dret al sufragi actiu promovent que siguin 
inscrites al cens electoral, amb la màxima celeritat possible (en concret la interacció entre la 
resolució, el registre civil i el cens electoral), totes les persones que no tinguin una resolució 
judicial expressa de limitació de la seva capacitat d’obrar, per tal de garantir l’exercici efectiu 
dels drets de participació a la vida social i política de les persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

 

DI3.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
 

Barcelona, com a gran capital europea que és, ha de contribuir a impulsar la celebració, 
enguany, de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, a iniciativa de la Unió Europea. Com és 
sabut, la nostra ciutat, capital de Catalunya i de la cultura catalana, ha estat històricament un 
gresol de tradicions culturals diverses, com ho testimonia el seu ric patrimoni cultural, tant 
material com immaterial. L’Ajuntament de Barcelona com a institució de govern local de primer 
nivell, es compromet, aquest Any Europeu, a redoblar esforços a promoure el progrés, el 
benestar, i l’accés universal a la cultura de tots els ciutadans i ciutadanes, mitjançant l’Institut 
de Cultura de Barcelona (ICUB) i la seva xarxa d’arxius, centres culturals i museus municipals, 
juntament amb múltiples accions de suport a la cultura popular i tradicional a la totalitat dels 
districtes del municipi. 
En aquest sentit, el Plenari del Consell Municipal vol manifestar l’adhesió del nostre Ajuntament 
a la celebració de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018, afirmant la nostra voluntat de 
continuar vetllant per la salvaguarda, estudi i difusió del patrimoni cultural, factor fonamental per 
al desenvolupament integral de les persones i les comunitats; i en conseqüència, ens 
reafirmem en el nostre compromís amb la defensa i extensió dels drets culturals dels individus, 
entesos com a part indissociable dels drets humans. 

 
 

EL SECRETARI GENERAL, 
Jordi Cases i Pallarès 


