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Ref.: CM 5/19 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 22 de febrer de 2019. 

A) Aprovació de les actes de la sessió ordinària i extraordinàries, de 25 de gener de 2019 

C) Part decisòria / executiva 

a) Ratificacions b) Propostes d’acord 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

1. - (DPPF-04 OOFF2018) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el termini d'informació pública de 
la modificació per a l'exercici de 2018 i successius de les ordenances fiscals següents: núm. 1.1. Impost 
sobre béns immobles, núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació 
d'altres serveis i núm. 3.13. Taxes per serveis culturals, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell 
Municipal en sessió de 23 de novembre de 2018, en el sentit dels informes que figuren a l’expedient; 
APROVAR definitivament la modificació per a l'exercici de 2018 i successius de les ordenances fiscals 
següents: núm. 11, impost sobre béns immobles, núm. 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini 
públic municipal i la prestació d'altres serveis, i núm. 3.13. Taxes per serveis culturals, segons proposta de 
text que consta a l'expedient. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de la modificació de les ordenances 
esmentades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal. 

2. - (01- PPPNT2018) APROVAR definitivament l’Ordenança per prestacions patrimonials de caràcter públic 
no tributari dels serveis de cementiris per a l'exercici de 2019 i successius, segons proposta de text que 
consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el text íntegre de l’ordenança al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al web municipal. 

3. - (2019/118) APROVAR el conveni, entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre) i 
l’Ajuntament de Barcelona, de col·laboració en matèria de gestió cadastral. FACULTAR el primer tinent 
d’alcaldia, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura del conveni. 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

4. - RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 5 de febrer de 2019, que designa el Sr. Carles Vicent Guitart 
com a membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet. 

5. - (002/2019/DSSG) NOMENAR la Sra. Natàlia Ferré Giró adjunta a la síndica de greuges de Barcelona. 

 

Secretaria General 



COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 
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6. - (2019/72) ATORGAR la Medalla d'Or al Mèrit Cívic al Sr. Arcadi Oliveres i Boadella, per la seva incansable 
trajectòria en favor de la pau i del desarmament, pel seu impuls entusiasta a nombroses iniciatives en 
favor dels drets humans i la justícia social i pel seu ferm compromís amb el progrés de la dignitat humana, 
des d'un discurs combatiu i coherent amb valors universals. 

7. - (2019/30) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a la Sra. Anna Maleras Colomé pel seu paper 
cabdal en la internacionalització de Barcelona com a centre mundial de dansa, generant l’entrada de nous 
corrents artístics a la nostra ciutat i exportant-la, alhora, com a centre de formació de primer nivell, així 
com per la seva feina única com a formadora de generacions senceres de ballarins barcelonins. 

8. - (2019/31) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Cesc Gelabert per haver connectat Barcelona 
amb la modernitat en el món de la dansa, per la qualitat de les seves creacions i per la seva condició de 
pioner en l’exportació de dansa feta a Catalunya d’alta qualitat. 

9. - (2019/32) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Daniel Giralt-Miracle per la qualitat de les 
seves aportacions sobre el patrimoni artístic barceloní, la significació dels seus estudis sobre Antoni Gaudí 
i Salvador Dalí, el seu paper bàsic en la configuració del Macba i el seu compromís constant amb la ciutat 
de Barcelona. 

10. - (1085/18) APROVAR definitivament el Reglament de reconeixement a les persones represaliades pel 
tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

11. - (95/2019) ESMENAR i MODIFICAR els annexos 1 i 2 de l’Acord del Consell Plenari de 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la relació inicial de llocs de treball, tal com es detalla als annexos; MODIFICAR 
la denominació de les categories de tècnic superior en informàtica, tècnic mitjà en informàtica i tècnic 
superior en estadística, per la de tècnic superior en tecnologies de la informació i comunicació "TIC”, 
tècnic mitjà en tecnologies de la informació i comunicació “TIC”, i tècnic superior en ciències de dades, tal 
com es detalla als annexos; MODIFICAR les taules retributives municipals consistents en l'increment del 
2,25% d’acord amb el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre de 2018, amb efectes des de l’1 de 
gener de 2019, tal com es detalla a l’annex 4; AUTORITZAR les entitats del sector públic municipal a qui 
no resulti d’aplicació les vigents taules retributives de l’Ajuntament de Barcelona a incrementar les 
retribucions del personal d’acord amb el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre de 2018; PUBLICAR 
aquest acord i els seus annexos a la Gaseta Municipal, al web municipal i al Butlletí Oficial de la Província 
i al Diari Oficial de la Generalitat. 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

Districte de l’Eixample 

12. - (18PL16621) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a l’ajust de qualificació en el tram del carrer 
Provença corresponent a l’illa del temple de la Sagrada Família, d’iniciativa municipal; amb les 
modificacions a què fa referència 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; RESOLDRE les al·legacions presentades 
en el tràmit d’informació pública, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament 
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esmentada, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora 
a aquest acord, i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva. 

12. - (18PL16622) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de Barcelona, 
el Pla especial urbanístic integral del temple de la Sagrada Família, promogut per la Fundació Junta 
Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família; 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 de Serveis de Planejament, de valoració de les al·legacions; informes que consten 
a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord, i CONDICIONAR l’executivitat i, per 
tant, la publicació de l’acord d’aprovació definitiva d’aquest planejament, a l’aprovació definitiva, per part 
de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona, de l’expedient relatiu a la modificació del Pla 
general metropolità per a l'ajust de qualificació en el tram del carrer Provença corresponent a l’illa del 
temple de la Sagrada Família, d’iniciativa municipal, i a la seva publicació al diari oficial corresponent. 

Districte de Sants-Montjuïc 

13. - (18PL16574) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificació del Pla general metropolità a l’entorn del turó de la Font de la Guatlla, a Sants-
Montjuïc, 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 de 
Serveis de Planejament esmentada, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i, a l’efecte 
de motivació, s’incorpora a aquest acord, i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

14. - (18PL16610) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de Barcelona, 
la modificació del Pla de millora urbana del sector BZ i estructuració de la vialitat interior de l’illa de 
l'emplaçament, al polígon de la Zona Franca, promogut pel Consorci de la Zona Franca, amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament, informe que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest 
acord. 

Districte de les Corts 

15. - (18PL16581) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb l’article 92.1.b del text refós de la 
Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), de la modificació del Pla especial urbanístic 
integral i de millora urbana per a la concreció de la titularitat, tipus i ordenació de l’equipament del carrer 
Remei, 18-32 i ajust viari als carrers Joan Güell i del Remei, promoguda per la Fundació Sant Josep Oriol, 
atesa l’existència de motius determinants de la suspensió, de conformitat amb l’informe de la Direcció 
d’Actuació Urbanística, que consta a l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de motivació; 
ADVERTIR els promotors del pla, de conformitat amb l'article 95 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de Ies administracions públiques, que disposen d’un termini de tres 
mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per dur a terme les activitats 
necessàries per continuar la tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat del procediment i 
es procedirà a l’arxiu de les actuacions, i NOTIFICAR el present acord als promotors del pla.



Districte d’Horta-Guinardó 

16. - (12gu3) DESESTIMAR la sol·licitud presentada per Green Glover Capital, SL (actual denominació de 
Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, SL), el 10 de desembre de 2018, en la qual demana que 
s’adopti una resolució, a l’empara de l'article 58 de la Llei d’expropiació forçosa, en la qual es reconegui el 
seu dret a la retaxació de la finca núm. 89-103 de l’av. Mare de Déu de Montserrat, adquirida per 
l’Ajuntament de Barcelona a títol d’expropiació forçosa, el 4 d’abril de 2013, en compliment de l'establert al 
Conveni d’execució del projecte de reparcel·lació de Can Batlló i de mutu acord expropiatori de 
determinació del preu just per la quantitat de 21.200.000,00 euros de la finca ubicada a l’avinguda Verge 
de Montserrat, 97-107 (identificació cadastral i número de policia actual 89-103) i de periodificació i 
vinculació del seu pagament a les despeses d’urbanització de Can Batlló, signat el 21 de maig de 2012, i 
aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal de 27 d'abril de 2012, d’acord amb els motius 
consignats a l'informe de la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d'Urbanisme 
de 23 de gener de 2019, que obra a l’expedient i que, a l’efecte de fonamentació, es dona íntegrament per 
reproduït. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 

17. - (18PL16600) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificació puntual del Pla especial d'ordenació de la ciutat sanitària de la Vall d’Hebron de 
Barcelona, promoguda pel Servei Català de la Salut i Vall d’Hebron - Vall d’Hebron Institut de Recerca; 
amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, informe que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora 
a aquest acord. 

Districte de Sant Martí 

18. - (18PL16596) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de Barcelona, 
el Pla de millora urbana de l'illa delimitada pels carrers Àvila, Almogàvers, Badajoz i Pere IV, promogut per 
Conren Tramway Dos, SL, i el Sr. Domingo Dalmau Sanahuja; amb les modificacions respecte al 
document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, 
informe que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

D) Part d'impuls i control 

- Proposició d'iniciativa ciutadana 

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

19. - (1387/18) INSTAR el Govern municipal a iniciar els tràmits pertinents per extingir la concessió de l’espai 
de la capella de la Misericòrdia, atorgada al seu dia a favor del Macba, amb la finalitat de destinar aquest 
espai a la construcció del nou CAP Raval Nord.
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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 del Govern i no produeixen efectes jurídics com a acte 

administratiu resolutori. 

Del Grup Municipal de BnC: 

(M1519/11052) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1) - L’Ajuntament de 
Barcelona declara la seva ferma determinació en la defensa dels drets dels infants davant les agressions. 
Segon.- L'Ajuntament de Barcelona, segons les seves competències, assumeix l’obligatorietat de complir 
l'Observació general núm. 13 del Comitè dels Drets de l’Infant, i per tant d’adoptar mesures de prevenció 
primària, mecanismes de supervisió dels equipaments i serveis de promoció i d’atenció als infants, per 
prevenir i eliminar qualsevol forma de violència envers els infants, inclosa la negligència en la cobertura de 
les seves necessitats. Tercer.- Igualment, l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè la resta 
d'administracions competents compleixin l’Observació General núm. 13 del Comitè dels Drets de l’Infant. 
Prova d’això és el lideratge municipal en convocar, des de l’any 2017, una taula interinstitucional per a la 
prevenció i l’atenció de l’abús sexual, que té per objectiu unir esforços entre les administracions 
competents per posar fi a aquest tipus de violència i maltractament cap als infants, per aconseguir la 
tolerància zero amb l’abús sexual infantil, garantint el benestar i la protecció de la infància a la nostra 
ciutat. Quart.- L’Ajuntament de Barcelona, de la mateixa manera que s’ha personat en la causa penal 
oberta pel tema dels abusos sexuals en un col·legi dels maristes, continuarà actuant de la mateixa manera 
sempre que sigui necessari. Cinquè.- L’Ajuntament de Barcelona instarà a totes les congregacions 
implicades a obrir un procés de reconeixement de les víctimes i que aquest procés comporti la reparació 
del dany moral, físic i psicològic efectuat a les víctimes. Sisè.- L’Ajuntament de Barcelona farà seguiment, 
en el si del Consorci d'Educació de Barcelona, dels canvis impulsats en els protocols i per tal que 
s’impulsin les mesures necessàries per col·laborar i cooperar amb els diferents agents de la comunitat 
educativa i altres serveis públics i donar, així, resposta a les víctimes d’abús sexual infantil i a les seves 
famílies. Setè.- L’Ajuntament de Barcelona, amb la fermesa de garantir la tolerància zero amb l’abús 
sexual infantil a la nostra ciutat, continuarà implementant el Programa de prevenció i atenció de l’abús 
sexual infantil, iniciat l’any 2017, que impulsa els mecanismes, protocols i accions formatives necessàries 
adreçades tant a professionals que treballen amb infants com als mateixos nens i nenes. Aquest programa 
també té en compte el disseny i les funcionalitats (plans funcionals) dels equipaments municipals per tal 
que incorporin indicadors de prevenció de l'abús sexual infantil. Igualment el programa també disposa d’un 
espai col·laboratiu entre totes les entitats que treballen per a la prevenció o l’atenció de l’abús sexual 
infantil a la nostra ciutat, i amb un apartat específic al web municipal d’Infància 
(www.barcelona.cat/infancia) sobre informació, protocols, recursos i materials per a la prevenció i l’atenció 
de l’abús sexual infantil. Vuitè.- L’Ajuntament de Barcelona, recollint la petició dels col·lectius d'afectats, 
donarà suport a la creació d’una comissió parlamentària d’investigació sobre els casos d’abusos sexuals a 
la nostra ciutat i al conjunt del país. 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

(M1519/11071) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: i. Que el Govern 
municipal articuli, de forma immediata, els mecanismes necessaris per tal de sotmetre a aprovació inicial 
un pressupost expansiu i de progrés per al 2019 que respongui a les necessitats reals de la ciutat, ii. Iniciar 
un procés de participació real amb la ciutadania i els grups municipals com a punt de partida per poder 
dialogar. iii. Elaborar un document formal de pressupost per a l'actual exercici que sigui sotmès als 
mecanismes legalment previstos per tal de ser aprovats de forma definitiva.
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3. - (M1519/11062) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Que el Govern de la 
ciutat impulsi la implantació d'una estratègia de vehicle compartit, amb l'objectiu prioritari de millorar la 
mobilitat a la ciutat de Barcelona. Que per a l'elaboració de l'estratègia de vehicle compartit: - Es creï una 
taula de participació a les diverses empreses del sector per tal de conèixer les iniciatives existents, les 
solucions tecnològiques disponibles i l'oferta potencial de serveis. - S'analitzin totes les tipologies de 
vehicles disponibles (cotxes, motos, bicicletes i patinets) i les experiències d'implantació a altres ciutats per 
determinar el potencial de cada vehicle. - Es planifiquin les necessitats d'estacionament compartit per a les 
diferents tipologies de vehicles, tant a superfície com en coordinació amb empreses de gestió 
d’aparcaments soterranis. - S'analitzin les necessitats d'electrificació dels estacionaments de cotxes, motos 
i bicicletes, preferentment amb energies renovables. Planificar les necessitats d’infraestructures 
necessàries, tant en l’àmbit global de ciutat, com en concret per barris i tipologia de vehicles. - S'analitzin 
les externalitats negatives amb relació a l'ús de bateries elèctriques, elaborant estratègies de ciutat amb 
relació al reciclatge d'aquestes. Tot això, d'acord amb les tecnologies existents i en coordinació amb les 
empreses prestadores de serveis. -S'elabori un programa econòmic on es tingui en compte globalment tots 
els aspectes tant pel que fa a inversions públiques, com a privades, buscant el mínim impacte per als 
contribuents i una adequada repercussió de costos. 

Del Grup Municipal d’ERC: 

4. - (M1519/11068) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Que el Govern 
municipal desenvolupi el Pla d'activitats de la Rambla que preveu el document d'estratègies d'aquesta i 
que permetrà regular els usos i obertures d'establiments de la Rambla. 

Del Grup Municipal PSC: 

5. - (M1519/11065) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: - Reprovar la gestió 
del Pla de barris del present mandat, constatant que no ha complert els objectius de revitalització urbana i 
social dels barris afectats, que té un nivell de finalització de les inversions en obra pública ridícul, un 
programa de rehabilitació d'habitatges sense cap rehabilitació finalitzada i uns programes socials que no 
han suposat cap millora per a la qualitat de vida dels veïns i veïnes. - Recriminar l’opacitat durant 
l'execució del pla, la manca d'indicadors fiables per al seguiment de les actuacions i el diàleg insuficient 
amb els veïns i veïnes i entitats, així com amb els grups municipals, que ho han estat denunciant de forma 
reiterada, així com l'incompliment pel que fa als instruments de seguiment dels acords presos als consells 
de districte. - Reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb la millora de les condicions de 
vida a través de la rehabilitació urbana integral de barris, i exigir el compromís econòmic i de gestió 
necessari per poder portar endavant uns veritables plans de barris a Barcelona. 

Del Grup Municipal PP: 

6. - (M1519/11053) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda instar el Govern 
municipal a: 1. Rebutjar la interessada política de confusió entre la informació dels serveis públics/acció 
institucional i la propaganda amb objectius electorals, 2. Informar, durant la propera sessió plenària, sobre 
la despesa en comunicació del grup Ajuntament de Barcelona, referent als anys 2018 i 2019, detallant 
conceptes, partides i objectius. 

7. - (M1519/11049) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: que el Govern 
municipal constitueixi una comissió interdisciplinària sobre l'amiant amb els objectius següents: - Creació 
d'una oficina tècnica amb personal municipal especialitzat per a la localització, identificació i avaluació de 
l'amiant visible i ocult ubicat als edificis i instal·lacions de pública concurrència (estacions de metro, 
escoles bressol, centres de primària, etc.), personal de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, 
representants de les treballadores. Aquesta oficina haurà d'elaborar un inventari dels materials amb amiant 
de totes les empreses públiques. En especial i urgentment a les instal·lacions del metro de Barcelona i 
TMB. Elaboració del cens d'edificis municipals amb risc d'exposició í contaminació d'amiant. Emetre 
informes periòdics d'avaluació de la retirada prioritària i urgent del material amb amiant que pugui estar 



Del Grup Municipal de la CUP: 
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exposat més directament al personal laboral i públic en general. Emetre un informe sobre la concentració 
d'asbest a l'aire i el seu potencial impacte sobre la salut pública com a contaminant atmosfèric. Que el 
Govern municipal reservi una partida pressupostària per a aquesta comissió per tal de portar a terme els 
seus objectius. 

E) Moció 

Única.- (20190001) Primer.- RECTIFICAR, d'acord amb els articles 41 de la Llei 9/2017 de contractes del sector 
públic i 109 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el 
Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de condicions tècniques, i els annexos d’ambdós 
documents, reguladors de la contractació dels serveis de recollida de residus municipals i la neteja de 
l’espai públic de la ciutat de Barcelona (2019-2027), amb mesures de contractació pública sostenible, 
aprovats mitjançant acord del Plenari del Consell Municipal de 26 d’octubre de 2018 per tal d’esmenar-ne 
els errors materials, de fet i aritmètics existents, inclosos els supòsits de necessitat d’ampliar i actualitzar la 
informació continguda i d’introduir-hi aclariments interpretatius, en els apartats í en els termes detallats al 
document annex. Segon.- APROVAR, per tal de garantir l'equitat i els drets dels operadors econòmics 
interessats en el procediment de licitació, l'ampliació del termini per presentar ofertes en 35 dies, a 
comptar des de la data de remissió de l’anunci del present acord de rectificació del Plec de clàusules 
administratives particulars, el Plec de condicions tècniques, i els annexos d’ambdós documents que 
regeixen el contracte dels serveis de recollida de residus municipals i la neteja de l’espai públic de la ciutat 
de Barcelona (2019-2027), amb mesures de contractació pública sostenible (expedient núm. 20190001), a 
l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea (DOUE). 

F) Declaracions institucionals 

1. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- Reivindicar la vigència dels 
valors que van inspirar la Declaració universal dels drets humans i el seu desenvolupament posterior, 
quan s’han complert els 70 anys de la seva aprovació. Avui és més necessari que mai que aquests 
principis adquireixin vigència efectiva. 2.- Renovar, de manera inequívoca, el compromís de Barcelona 
com a ciutat històricament compromesa amb la pau, l'acollida de persones migrants i refugiades, el 
feminisme, la solidaritat internacional, la defensa de la sostenibilitat ambiental i la justícia social. 3.- 
Sumar-se a les veus que, des d'àmbits i sensibilitats diverses, proposen una renovació i actualització dels 
grans acords internacionals. Entre les quals, la del papa Francesc i les d’altres líders de confessions 
religioses ben diverses. 4.- Donar suport i difondre la campanya de redacció en l’àmbit de les Nacions 
Unides, de tres noves convencions sobre una regulació de l’actual ordre financer global, la 
democratització del poder tecnològic i mediàtic, i la garantia d’una justícia climàtica i de protecció de la 
biodiversitat al planeta. 5. Així mateix, instar els estats a aprovar el Tractat sobre empreses i drets humans 
elaborat en el marc del Consell de Drets Humans de l'ONU. 6.- Instar el Govern espanyol i el conjunt 
d’estats presents a les NU a impulsar els compromisos per accelerar el compliment de l’Acord de París 
sobre el canvi climàtic, especialment a la cimera convocada pel secretari general de l’ONU per al 23 de 
setembre de 2019. Aquesta cimera podria suposar un gran salt en l'ambició internacional i representar 
avenços significatius en l’economia real, reforçant les polítiques internacionals destinades a aconseguir els 
objectius de desenvolupament sostenible i de l’Acord de París. 7.- Treballar, des del municipalisme, per tal 
d’implementar totes aquelles mesures concretes en l'àmbit local (des de la fiscalitat fins a mesures de 
conscienciació de la ciutadania, passant per la contractació pública) que permetin, des d’aquest nivell, 
avançar cap als objectius explicitats en el punt 2.8.- Traslladar aquesta iniciativa al secretari general de les 
NU, al Parlament Europeu, al Govern i al Parlament espanyols, al Govern de la Generalitat i el Parlament 
de Catalunya, a les quatre diputacions i a les associacions municipalistes catalanes. 

1. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Adherir-se a la campanya 
“Judici a la democràcia”, que ha creat Òmnium Cultural, i a la qual s’han adherit diverses entitats i 
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institucions en defensa dels drets civils amenaçats per l’arbitrarietat de l’Estat espanyol. Segon.- Defensar 
que el dret a l'autodeterminació no és delicte, que aquest és un dret que una àmplia majoria dels catalans 
ha expressat de forma reiterada que vol exercir en llibertat. 

2. - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- L’Ajuntament de Barcelona 
manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les 
entitats de dones de la ciutat i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència. Segon.- Continuar 
treballant amb les empreses del municipi per a l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la 
reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en 
matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
Tercer.- Continuar treballant per a la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones, les 
violències masclistes i l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència 
en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Quart.- Donar suport a la iniciativa de la vaga internacional de dones 
feta per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya i a la ciutat de Barcelona pel 
conjunt dels moviments feministes i els sindicats majoritaris. Cinquè.- Tenir la perspectiva de gènere com 
a eix central i transversal en totes les actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern 
municipal. En aquest sentit, cal continuar implementant polítiques que redueixin els casos de pobresa 
energètica que, en gran mesura, afecten dones grans que viuen soles. Sisè.- Manifestar el compromís de 
l’Ajuntament, d'aconseguir la paritat entre homes i dones pel que fa als càrrecs de lliure designació, tal 
com es va aprovar al Reglament per l’equitat de gènere de l’Ajuntament de Barcelona. Setè.- Comunicar 
aquest acord al Consell Municipal de les Dones de Barcelona i als dels districtes, als grups polítics al 
Parlament de Catalunya, a l'Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes. 

 
 

EL SECRETARI GENERAL, Jordi Cases i Pallarès 

 


