
1  

 
 

Secretaria General 

 
 
 

Ref.: CP 8/17 
 
 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 21 de juliol de 
2017. 
 
Aprovació de l’acta de la sessió de 30 de juny de 2017. 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

1.- (DPPF-02 OF 2017-FB) APROVAR provisionalment la modificació per a l'exercici de 2017 i 
successius de les ordenances fiscals següents: OF 1.1. Impost sobre béns immobles; OF 1.2. 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica; OF 3.5. Taxes de clavegueram; OF 3.12. Taxes per 
l’estacionament regulat de vehicles a la via pública; SOTMETRE aquest acord i el text de les 
corresponents ordenances fiscals a informació pública durant un període de 30 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. 

 
2.- (F-1704) AUTORITZAR al Patronat Municipal de l'Habitatge la formalització d’un contracte de 

finançament per import de 125 milions d’euros amb el Banc Europeu d’Inversions, d’acord amb 
les condicions annexes i destinat al finançament de fins al 50% del cost de la inversió en la 
construcció de 23 promocions d’habitatge públic destinat a lloguer social. 

 

3.- (E.08.6028.17) CEDIR gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge la finca de propietat 
municipal situada a l’avinguda Escolapi Càncer, núm. 27-33, grafiada en el plànol annex, per 
destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer, d’acord 
amb allò 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 garantida amb 
clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament al·ludit; i 
FACULTAR l'Alcaldia per realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 
executar el present acord. 

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

 
4.- ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de Barcelona, com a 
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soci únic de Barcelona Activa, SA, els acords següents: Primer.- Nomenar el Sr. Álvaro Porro 
González membre del Consell d’Administració de la Societat, en substitució del senyor Jordi Via 
Llop. Segon.- 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. 3r) FACULTAR indistintament el president i el secretari del Consell 
d’Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament 
anterior, com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre 
Mercantil i també la correcció d’errors materials en cas necessari. 

 

5.- (0949/17) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2017 als ciutadans, ciutadanes i entitats 
que proposa aquest Consell Plenari i els respectius consells de districte, d'acord amb la relació 
que s'adjunta en document annex, com a mereixedors d’aquest guardó, perquè amb la pràctica 
de la seva labor professional o social han contribuït al desenvolupament de la consciència 
ciutadana, virtuts i valors cívics. 

 
6.- (49-2017) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que 

figuren en les relacions adjuntes, en les categories d’argent i bronze, per haver prestat serveis 
sense interrupció durant 35 o 25 anys, respectivament, sense cap nota desfavorable en els 
seus expedients personals. La concessió de la medalla d’argent produeix els beneficis 
establerts a l’article 5 del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Policia 
Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 
1976. 

 
7.- (78-2017) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la Medalla d’Honor al sofriment en la 

categoria d’argent al membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb núm. de matrícula 
24739, atès que, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, no s’ha apreciat la 
concurrència dels requisits establerts als articles 1, 3.1 i 3.2 del Reglament d’honors i 
recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis aprovat 
pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976. 

 
8.- (808/2017) APROVAR les modificacions de les taules retributives de l’annex 3 del vigent 

Catàleg de llocs de treball que s’annexen i que deriven de l’aprovació de la Llei 3/2017, de 27 
de juny de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, amb efectes d’1 de gener de 
2017. INTEGRAR a la subescala de serveis especials: Servei d’Extinció d’Incendis de l’Escala 
d’Administració Especial les categories tècnic/a superior SPEIS, tècnic/a mitjà/ana SPEIS i 
tècnic/a mitjà/ana d’Infermeria SPEIS, i APROVAR el nou annex 2 de categories professionals 
del Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta modificació. 
MODIFICAR el lloc de treball de bomber/a d’accés SPEIS de l’annex 1 del Catàleg de llocs de 
treball, en el sentit d’assignar-li el complement específic 91.20, i APROVAR el nou annex 1 del 
Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona amb aquesta modificació. MODIFICAR 
les taules retributives de l’annex 3 del Catàleg de llocs de treball corresponents als apartats: 4. 
“retribucions complementàries: complement circumstancial” afegint el subapartat s) 
“manteniment d’acreditació” per als submarinistes; 4.1. “retribucions complementàries: serveis 
extraordinaris i hores extraordinàries”, afegint a la taula d’ampliació de jornada la “funció cap de 
Guàrdia” i 6. “retribucions complementàries: altres gratificacions per serveis extraordinaris i 
hores extraordinàries”, afegint a la taula la compensació de festius treballats SPEIS i la 
gratificació d’hores mòdul (tallers municipals), amb els continguts que consten a les taules 
annexes esmentades i amb els efectes establerts al preacord assolit en l’àmbit del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i ratificat per la Mesa General de Negociació. 
AUTORITZAR les entitats del sector públic municipal a qui no resulti d’aplicació el catàleg de 
llocs de treball i taules retributives de l’Ajuntament de Barcelona a incrementar les retribucions 
del personal amb el límit d’un increment global de l’1% respecte a les vigents a 31 de desembre 
de 2016. PUBLICAR aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal i al web municipal 
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i, de manera resumida, al Butlletí Oficial de la Província. 
 

9.- (2017/575) APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació Mundial de Grans 
Ciutats, Metropolis. ACCEPTAR els estatuts de l’associació esmentada. FACULTAR l’Alcaldia 
perquè pugui dur a terme les actuacions necessàries per a la plena efectivitat del present 
acord, així com per al nomenament dels representants de l’Ajuntament de Barcelona a 
l’associació esmentada. 

 
10.- (765/17) APROVAR l’acord transaccional entre l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament 

de Barcelona i Attachmate Group Spain, SL, de conformitat amb l’establert a l’article 88 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú; FACULTAR el gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica 
perquè formalitzi l’acord esmentat; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per part de l’Institut 
Municipal d’Informàtica a favor d’Attachmate Group Spain, SL (NIF) en la quantitat 
d'1.054.899,78 euros (871.818,00 euros, més 21% d’IVA). 

 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 

11.- (AS 2017-07/17) APROVAR la constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua 
Pública i la incorporació a aquesta de l’Ajuntament de Barcelona com a membre de ple dret; 
APROVAR els estatuts de l’associació que s’adjunten a l’expedient; FACULTAR, indistintament, 
el regidor de Presidència, Aigua i Energia i la directora de la societat municipal Barcelona Cicle 
de l’Aigua, SA (BCASA) per a la signatura dels documents i efectuar tots els tràmits necessaris 
per a l’execució i efectivitat de l’acord. 

 

Districte de Sants-Montjuïc 
 

12.- (17PL16457) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificació del PGM en tres peces discontínues de la Zona Franca 
per a l’emplaçament de l’equipament penitenciari a Barcelona, d’iniciativa municipal, amb les 
modificacions, respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament; 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, i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
 

13.- (14PL16284) DECLARAR la caducitat, 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, de la tramitació del Pla especial integral i de millora urbana per a 
l'ordenació de la parcel·la amb front als carrers de Bonaplata, 44-52 i carrer Fontcoberta, 16-24, 
promogut per Bigdal 5000, SL, en vista de l’existència de motius determinants per a la 
declaració de caducitat, fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que 
consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord; NOTIFICAR aquest 
acord als promotors del Pla, i PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions. 

 

Districte de Gràcia 
 

14.- (17PL16464) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació i ampliació de l'edifici de l'escola Vida 
Montserrat per la Fundació ACIDH, situat al carrer Siracusa, núm. 53, promogut per la Fundació 
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ACIDH. 
 

Districte de Sant Andreu 
 

15.- (17PL16460) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l'escola bressol Canòdrom, promogut 
pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

 
Districte de Sant Martí 

 

16.- (17PL16459) 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 
al carrer Pallars, 191, districte 22@. 

 

c) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 

Es fa constar que la proposició / declaració de grup que es transcriu a continuació té naturalesa 
d’acte d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeix efectes jurídics com a acte 
administratiu resolutori. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 
 

3.- (M1519/6598) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 
Demanar la dimissió de Mercedes Vidal com a presidenta de TMB per la mala gestió dels 
conflictes i la vaga de metro. 2. Que l'alcaldessa de Barcelona assumeixi les seves 
responsabilitats i es posi al capdavant de les negociacions, amb l'objectiu de trobar una solució 
immediata al conflicte amb els treballadors i posar fi a la vaga de metro. 3. Que TMB faci 
públics els sous dels directius fora de conveni, tal com demanen les respectives resolucions 
judicials, de la manera més detallada possible. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

Es fa constar que la proposició amb contingut de declaració institucional que es transcriu a 
continuació té naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeix efectes 
jurídics com a acte administratiu resolutori. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 
 

Única.- (M1519/6595) El Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, acorda: Primer.- Manifestar 
el rebuig per les tortures denunciades pels i les militants independentistes en l’“Operació 

 

Garzón” de l’any 1992 i la seva falta d’investigació i, en aquest mateix acte, reparar la seva 
memòria. Segon.- Condemnar públicament tot tipus de persecució policial patida per la 
militància independentista i dels diferents moviment socials i polítics de la ciutat, que sota 
muntatges policials han estat perseguits per les seves idees i que han patit maltractaments 
policials a comissaries de Barcelona. Tercer.- Organitzar, aquest any 2017, un acte de 
reconeixement i memòria d’aquests fets i inaugurar una instal·lació amb l’objectiu de reparar el 
seu oblit per part del consistori i de condemnar públicament la pràctica de la tortura i els 
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maltractaments a la nostra ciutat. Quart.- Condemnar l’actuació de l’exjutge Baltasar Garzón 
per haver faltat a la veritat públicament en afirmar que cap dels detinguts no va denunciar 
tortures davant seu, quan existeixen proves materials de la seva existència. La no investigació 
dels fets i la seva negació sistemàtica suposen una vulneració dels drets humans, tal com va 
dictaminar el Tribunal d’Estrasburg. 

 
E) Mocions 

 

M1.- RESOLDRE les al·legacions formulades per FCC Fomento de Construcciones i Contratas, SA 
(NIF A28.037.224) amb relació a la proposta de resolució de l'expedient sancionador i de 
reclamació de danys i perjudicis, de 15 de juny de 2017, en sentit desestimatori, d'acord amb 
l'informe adjunt; IMPOSAR a l’empresa FCC Fomento de Construcciones i Contratas, SA (NIF 
A28.037.224), com a adjudicatària del contracte de serveis de neteja de l’espai públic i de 
recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona (2008/060), la sanció de 2.940.714,00 
euros, en concepte de la suma de penalitzacions contractuals per la comissió de les infraccions 
determinades als fonaments de dret V a VII d'aquesta resolució; RECLAMAR a l'empresa FCC 
Fomento de Construcciones i Contratas, SA (NIF A28.037.224), com a adjudicatària del 
contracte de serveis de neteja de l’espai públic i de recollida de residus municipals a la ciutat de 
Barcelona (2008/060), el reintegrament d'1.268.289,00 euros, pels serveis de neteja certificats 
entre setembre de 2013 i desembre de 2015 no prestats totalment o prestats amb un nombre 
inferior de persones; IMPOSAR a l’empresa FCC Fomento de Construcciones i Contratas, SA 
(NIF A28.037.224), com a adjudicatària del contracte de serveis de neteja de l’espai públic i de 
recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona (2008/060), la sanció de 2.110.896,00 
euros per no informar dels serveis de neteja no prestats i dels prestats amb un nombre inferior 
de persones, entre setembre de 2013 i desembre de 2015, en concepte de la suma de les 
penalitzacions automàtiques previstes a l'article 14 del plec de condicions tècniques; 
RECLAMAR a l'empresa FCC Fomento de Construcciones i Contratas, SA (NIF A28.037.224), 
com a adjudicatària del contracte de serveis de neteja de l’espai públic i de recollida de residus 
municipals a la ciutat de Barcelona (2008/060), la quantitat de 852.486,00 euros, en concepte 
de rescabalament pels danys i perjudicis ocasionats pels incompliments contractuals descrits 
en aquesta resolució; NOTIFICAR la resolució a l'empresa FCC Fomento de Construcciones y 
Contratas, SA (NIF A28.037.224), com a adjudicatària del contracte de serveis de neteja de 
l’espai públic i de recollida de residus municipals a la ciutat de Barcelona (2008/060) a l'entitat 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, (NIF A48265169), a l'entitat Banco Santander, SA (NIF 
A39000013) en concepte d'avaladors, a l'entitat Mapfre Caución y Crédito (NIF A28761591), a 
l'entitat Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, Compañía de 
Seguros y Reaseguros (CESCE) (NIF A28264034), en concepte d'asseguradors, i a la resta de 
persones interessades a l'expedient. 

 

M2.- ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de Barcelona, com a 
soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords següents: Primer.- Acceptar, amb 
efectes des del 14 de juliol de 2017, la renúncia de l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello com a 
membre del Consell d’Administració de la societat esmentada. Segon.- Nomenar la Ima. Sra. 
Francina Vila i Valls membre del Consell d’Administració de la Societat. Tercer.- Establir que el 
termini de designació de la consellera que es nomena serà l’establert en els respectius estatuts, 
sense perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Quart.- 
Facultar indistintament el president i el secretari del Consell d’Administració per comparèixer 
davant notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també per complir els 
tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d’errors 
materials en cas necessari. 

 
M3.- PRENDRE CONEIXEMENT, amb efectes des del 14 de juliol de 2017, de la renúncia al càrrec 

del regidor d’aquest Ajuntament presentada per l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, i trametre 
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certificació del present acord a la Junta Electoral Central als efectes d’atribució de la vacant 
esmentada al candidat que correspongui de la llista electoral de Convergència i Unió. 

 
F) Declaracions institucionals 

 

DI1.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: - L’Ajuntament de 
Barcelona considera indispensable que l’Estat garanteixi per llei a tots els ciutadans i 
ciutadanes el cobrament d’unes pensions dignes i que es recuperin els fons de reserva de la 
Seguretat Social, que el Govern del PP ha gastat per a altres finalitats de manera 
irresponsable. - Cal recuperar un model de revalorització automàtica de les pensions en relació 
amb l’IPC real, per assegurar el manteniment del poder adquisitiu, començant per l’1,9 que es 
va perdre ja l’any 2012. - Igualment, defensem treballar per la millora de l’actual model de 
pensions públiques, amb la finalitat d’avançar cap a un model de pensió i de salari mínim per 
damunt dels 1.000 euros. Així com incorporar al Règim General de la Seguretat Social les 
persones empleades de la llar, amb tots els drets, inclosa la prestació per atur i la cobertura de 
les llacunes de cotització. - Cal tornar a la situació anterior al 2 d’agost de 2011, en el sistema 
de cobertura de llacunes de cotització durant el període de càlcul de les pensions i derogar les 
reformes dels anys 2011 i 2013. També és necessari anar més enllà del Pacte de Toledo i 
promoure una reforma fiscal que permeti avançar cap a un sistema que es basi en unes 
cotitzacions socials i empresarials més equitatives. Els PGE han de sostenir per llei la manca 
d’ingressos, quan les cotitzacions no cobreixin les despeses. I, com a premissa innegociable, 
ens proposem lluitar per preservar els serveis públics, com a patrimoni de totes aquelles 
persones que no gaudeixen de cap altre patrimoni. Reconeixem, un cop més, el dret a uns 
subministraments bàsics garantits (aigua, llum, gas). 

 
DI2.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Mostrar el 

nostre suport a la UFEC (Unió de Federacions Esportives Catalanes) i a totes les federacions, 
clubs i agents esportius que porten molt de temps reclamant la rebaixa del tipus impositiu de 
l’IVA per a activitats i serveis esportius. Segon.- Instar el Govern espanyol a reduir l’IVA dels 
serveis i les activitats esportives del 21% al 10%. Tercer.- Instar el conjunt de les forces 
polítiques amb representació al Congrés a donar suport a la proposició no de llei que demana 
la reducció de l’IVA esportiu, al més aviat possible. Quart.- Comunicar el present acord al 
Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats, a la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya i a la UFEC. 

 

DI3.- En el marc del 80è aniversari de l’elecció d’Hilari Salvadó i Castell com a alcalde de Barcelona, 
el Plenari del Consell Municipal de Barcelona acorda: Primer.- Retre homenatge a la figura de 
l’alcalde Hilari Salvadó i a la seva exemplar obra de govern al capdavant del consistori 
barceloní. La modernització de la xarxa de dispensaris de barri, l’acció ciutadana per socórrer 
els refugiats, les cantines per atendre l’alimentació bàsica dels nens i nenes o els refugis 
antiaeris per protegir la ciutadania proven la transcendència de les fites assolides durant el seu 
mandat. Segon.- Organitzar un acte institucional que posi en relleu el paper que ha tingut 
històricament i que continua tenint Barcelona com a “ciutat refugi”. L’objectiu d’aquest acte, 
doncs, ha de ser doble: - Commemorar la fraternal acollida de centenars de milers de refugiats 
espanyols que escapaven de la barbàrie feixista, entre els anys 1936 i 1938; i - Reafirmar la 
determinació de la ciutat i de la seva gent a seguir donant recer a totes aquelles persones que 
són perseguides i han de fugir del seu país a la recerca d’empara. Tercer.- Col·locar un 
monument en homenatge als homes i dones que van col·laborar amb la Junta Local de 
Defensa Passiva de Barcelona, i que amb la seva extraordinària tasca van salvar la vida de 
milers de barcelonins i barcelonines, servint posteriorment d’exemple per a moltes ciutats 
bombardejades durant la Segona Guerra Mundial, com ara Londres. Es proposa que aquest 
monument s’ubiqui a la confluència de la plaça Nova amb la plaça de la Catedral, com a record 
també de les víctimes dels terribles bombardeigs del gener i del març de 1938. Quart.- Retre 
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homenatge al compromís cívic i al lideratge social d’Hilari Salvadó posant el seu nom, amb el 
necessari consens veïnal, a un equipament municipal barcelonetí, com ara l’actual Centre Cívic 
Barceloneta o bé aquell altre que es consideri més oportú, en memòria del qui va ser “alcalde 
de Barcelona quan plovien bombes”. 

 

DI4.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Presentar, durant el 
present mandat, un inventari de tots els equipaments, espais i edificacions públiques municipals 
amb presencia d’amiant o fibrociment. Aquest inventari, sota el format d’un cens o mapa per a 
la localització i registre d’aquests indrets, ens ha de permetre identificar i quantificar la seva 
presència, així com realitzar una rigorosa auditoria i diagnosi de la situació a partir de la qual 
poder abordar la planificació i programació de les corresponents actuacions futures. 2. 
Implementar un programa calendaritzat i suficientment dotat econòmicament per a la 
progressiva retirada de l’amiant o fibrociment present a la ciutat, prioritzant el començament de 
les actuacions als equipaments i edificis públics municipals, continuant per hospitals, centres de 
salut, les escoles públiques i instituts d’ensenyament secundari i finalitzant per la resta d’edificis 
i espais públics, construccions, canalitzacions i dipòsits de Barcelona fins a arribar, en l’horitzó 
de 2032, a la seva desaparició completa, tal com assenyala l’objectiu fixat a aquest efecte per 
la corresponent normativa europea. 3. Potenciar i millorar la difusió dels programes d’ajuts a les 
comunitats privades de propietaris d’habitatges perquè puguin subvencionar part del cost que 
suposi la retirada de l’amiant i el fibrociment del qual s’hagi pogut certificar la presència en 
algun element constructiu d’aquestes edificacions, així com d’incentius adreçats a millorar 
l’eficiència energètica als edificis, vinculats a l’eliminació segura de l’amiant que poguessin 
contenir. 4. Instar les autoritats sanitàries a sistematitzar els controls i les revisions mèdiques 
periòdiques necessàries de totes aquelles persones que hagin manipulat el fibrociment per raó 
de la seva ocupació tot garantint el compliment rigorós del programa de revisions mèdiques 
postocupacionals del conjunt de treballadores i treballadors exposats a l’amiant tot emprant els 
mitjans i mètodes més eficaços. 5. Col·laborar en l’impuls de la investigació i la recerca mèdica 
vinculada a les malalties relacionades amb el contacte i la manipulació del fibrociment i l’amiant 
com ara l’asbestosi o el càncer de pleura o pulmó i el mesotelioma. 6. Treballar per millorar el 
paper actiu de les víctimes en els processos de reconeixement, garantint accés a la informació, 
escolta activa de les seves reivindicacions, suport jurídic, financer i personal, així com 
promoure l’organització a Barcelona de col·lectius i associacions de víctimes de l’amiant. 7. 
Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat a treballar perquè les mútues de treball i 
altres entitats implicades adoptin un enfocament comú pel que fa al reconeixement i 
indemnització per a les malalties professionals relacionades amb l’amiant, tot simplificant i 
facilitant els procediments i oferint suport a l’hora de poder fonamentar la causalitat de la seva 
exposició professional a l’amiant a causa dels prolongadíssims períodes de latència. 8. 
Col·laborar amb agents socials, entitats del tercer sector de Barcelona i els col·legis 
professionals per tal de garantir un servei d’assessorament professional adient, atenció, 
informació i suport als membres dels diversos grups de víctimes de l’amiant a la ciutat. 9. 
Promoure a la ciutat elevats nivells de salut i seguretat en el lloc de treball, campanyes 
informatives entorn dels riscos per a la salut i el maneig de l’amiant, i el reconeixement de les 
malalties relacionades amb l’amiant , així com la informació i el suport a les víctimes de 
malalties relacionades amb l’amiant. 

 
DI5.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Recordar la figura de 

Miguel Ángel Blanco l’any del 20è aniversari del seu assassinat a mans de la banda terrorista 
ETA. 2. Manifestar, des de la unitat, la condemna davant qualsevol forma de terrorisme. 
L’experiència d’aquests anys posa de manifest que només des de la unitat i la suma d’esforços 
es pot derrotar un dels pitjors enemics de la democràcia com és el terrorisme. La nostra 
societat no serà lliure i pacífica si  no existeix una convivència basada en el respecte i la 
tolerància; i no pot ser digna si no està basada en el coneixement de la veritat, d’allò que 
històricament va succeir. Hem de contribuir entre tots a imposar socialment una lectura del que 



8  

va succeir en clau de condemna de les accions terroristes, mantenint sempre la memòria de les 
víctimes i treballar per a la seva reparació. En la lluita antiterrorista, les víctimes són la nostra 
referència. 3. Expressar la solidaritat i el reconeixement de la ciutat de Barcelona a totes les 
víctimes i a les seves famílies, que durant anys han patit el terrorisme d’ETA. 

 
DI6.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- L’Ajuntament de 

Barcelona, en nom de la ciutat, reconeix la important aportació que va suposar la reforma 
protestant a la transformació religiosa, i també política i social. Fou, en aquest sentit, una 
dissidència que va canviar Europa i el món. 2.- Saluda i felicita les esglésies protestants, en la 
seva pluralitat, i també tots els conciutadans i conciutadanes que estan celebrant especialment 
l’efemèride, alhora que els agraeix la seva aportació quotidiana a la vitalitat i al progrés de 
Barcelona, una ciutat que sabem i volem plural i respectuosa de la seva pluralitat. 3.- Es 
compromet a participar de forma efectiva als actes commemoratius que se celebraran a la 
ciutat per aquest cinquè centenari. 4. Recorda i honora els homes i les dones protestants als 
qui ha estat prohibit viure públicament la seva fe i que, per les seves creences, van ser objecte 
de persecució i de discriminació, i també els que han treballat i lluitat pel reconeixement i la 
normalització del fet protestant a Barcelona i a Catalunya. 5.- Recorda especialment el teòleg 
Dietrich Bonhoeffer, que fou vicari luterà a Barcelona i que, posteriorment, fou executat en un 
camp de concentració nazi. 6.- L’Ajuntament de Barcelona, des d’una perspectiva laica, reitera 
el seu compromís amb la llibertat religiosa i de consciència, com a condició sine qua non per al 
respecte de la dignitat de les persones i per a una convivència fecunda i creativa en el si de la 
ciutat, celebra la pluralitat religiosa i confessional de la ciutat. I la celebra en un moment en què 
els conflictes socials i religiosos s’estenen per Europa i són font d’odi i exclusió. Davant aquesta 
realitat, Barcelona condemna l’antisemitisme, la islamofòbia, la cristianofòbia i altres formes de 
discriminació per raons de creença i es compromet a treballar perquè totes les visions del món, 
religioses o no, convisquin de manera respectuosa, en llibertat i igualtat. 

 

EL SECRETARI GENERAL, 

 
 

Jordi Cases i Pallarès 


