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Ref.: CP 10/16   

 ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 22 de juliol de 
 2016. 

 Aprovació de l’acta de la sessió d’1 de juliol de 2016. 

 C) Part decisòria / executiva 

 a) Ratificacions 

 b) Propostes d'acord 

 COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

2.- (01 OF2016) 1r. APROVAR, provisionalment, la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.1, 
 taxes  per serveis  generals;  2n.  SOTMETRE aquest  acord i el text de la corresponent 
 ordenança fiscal 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 els quals els interessats 
 podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; i 3r. TENIR 

 per aprovada definitivament la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del tribut esmentat 
 en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

3.- (EM 2016-05/12) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 
 termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de Barcelona Activa SAU SPM 

 amb l’objecte de considerar-la mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i altres 

 modificacions adients, i  FACULTAR  indistintament el president i el secretari del Consell 
 d'Administració de la societat per complir tots els tràmits necessaris per a la plena efectivitat 
 d’aquest acord i la seva inscripció en el Registre Mercantil, així com la correcció d’errors 
 materials en cas necessari. 

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

4.- (55/2016) RATIFICAR el Decret de l’alcaldessa de 23 de juny de 2016, pel qual es resol 
 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, sense cap nota desfavorable en els seus expedients personals; 
 la concessió de la medalla en la categoria 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, de 17 de setembre de 1976. 

5.- (109/2016) ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana de 

 Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la categoria de bronze, per la realització de 

 serveis rellevants o de contrastada eficàcia, d’acord amb el que disposa l’article 4.2.c) del  
vigent Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei 
d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976. 



6.- (110/2016) ATORGAR les plaques de reconeixement i la Medalla d’Honor al Mèrit, en la 

 categoria d’argent, i a títol honorífic, a les persones i entitats alienes al cos de la Guàrdia 

 Urbana de Barcelona que figuren en la relació adjunta, segons el que estableix la disposició 

 addicional del vigent Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Policia Municipal 
 i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976. 

7.- (111/2016) ATORGAR la Medalla d’Honor al Sofriment, en la categoria d’argent, al membre de 

 
la Guàrdia Urbana de Barcelona, sotsinspector 22.517, Ricardo Navarro Carrión, per complir 
els 

 requisits establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’honors i recompenses dels membres de 
 la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb 
 els informes que figuren a l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 
 5.1 del reglament esmentat. 

8.- (112/2016) ATORGAR la Medalla d’Honor al Sofriment, en la categoria d’argent, al membre de 

 la Guàrdia Urbana de Barcelona, caporal 23.094, José Manzano Rodríguez, per complir els 

 requisits establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’honors i recompenses dels membres de 

 la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb 
 els informes que figuren a l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 

 5.1 del reglament esmentat. 

9.- (113/2016) ATORGAR la Medalla d’Honor al Sofriment, en la categoria d’argent, al membre de 

 la Guàrdia Urbana de Barcelona, agent 24.743, Javier Aira Campo, per complir els requisits 

 establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’honors i recompenses dels membres de la 

 Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb els 

 informes que figuren a l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 
 del reglament esmentat. 

10.- (114/2016) ATORGAR la Medalla d’Honor al Sofriment, en la categoria d’argent, al membre de 

 la Guàrdia Urbana de Barcelona, agent 26.406, Miquel Tena Salvador, per complir els requisits 
 establerts a l’article 3 del vigent Reglament d’honors i recompenses dels membres de la 

 Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976, d’acord amb els 

 informes que figuren a l’expedient i amb els efectes econòmics que s’estableixen a l’article 5.1 

 del reglament esmentat. 

11.- (2016/548) APROVAR pel Plenari del Consell Municipal el conveni per a l’establiment del règim 

 específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona 

 corresponent al conjunt de recursos assignats a l’Ajuntament en el desenvolupament del pla 
 “Xarxa de governs locals 2016-2019”. 

12.- NOMENAR l'Im. Sr. Josep M. Montaner Martorell representant de l’Ajuntament de Barcelona al 
 Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en substitució de l’Im. Sr. Gerardo 
 Pisarello Prados. 

13.- ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic de la 

 Societat Privada Municipal Foment de Ciutat, SA, els acords següents: Primer.- Designar l’Im. 
 Sr. Koldo Blanco Uzquiano membre del Consell d'Administració de la Societat Foment de  

Ciutat, SA, en substitució de l’Im. Sr. Francisco Sierra López. Segon.- Establir que el termini de 
designació del conseller que es nomena serà l'establert en els estatuts respectius, sens 
perjudici de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. Tercer.- Facultar 
indistintament la presidenta 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. 

 COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 Districte de Sant Martí - Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte de Ciutat Vella 

14.- (arbres 2016) APROVAR la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, per 
 tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques peculiars de 

 bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme municipal, de quatre noves 

 fitxes, corresponents als arbres següents: 1) Ceratonia siliquia, ubicat als jardins de Can 

 Miralletes. Districte de Sant Martí. 2) Morus alba, ubicat a la cantonada del carrer Alcoi i el 

 

carrer Lluçanès. Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 3) Phillyrea latifolia, ubicat a la cantonada 
del 

 carrer  Lluçanès i davant del carrer Solsonès.  Districte de Sarrià - Sant Gervasi.  4) Citrus 

 aurantiu, “Amara”, ubicat al pati de l’escola Labouré a la Casa de Misericòrdia, carrer Elisabets, 

 

24. Districte de Ciutat Vella. PUBLICAR el present acord a la Gaseta Municipal i al Diari Oficial 
de 

 la Generalitat de Catalunya. 

 Districte de l’Eixample 

15.- (14PL16257) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

 Barcelona, la modificació puntual del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, 
 historicoartístic de la ciutat de Barcelona (Districte de l'Eixample), a la finca del carrer Urgell 
 núm. 30 (edifici La Carboneria), d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència 
 l’informe tecnicojurídic 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. 

16.- (15PL16376) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

 Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la concreció de l'equipament 
 d'escola bressol municipal del sector 2 de la MPGM de la plaça de les Glòries i el seu entorn, 
 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. 

 Districte de Sants-Montjuïc 

17.- (15PL16370) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

 Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana de la parcel·la situada al carrer Roger 
 48-64, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció 

 de Serveis de Planejament i, a l'efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

18.- (15PL16319) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

 municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità a l’àmbit discontinu format 



 
per les finques del temple de Santa Maria de Sants i del carrer Olzinelles, número 30, 
d’iniciativa municipal. amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament 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. 

 

 Districte de les Corts 

19.- (15PL16375) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb els articles 92.1.b del 
 text refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i 42.5.d. de la Llei de 

 règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, del Pla 
 especial urbanístic per a l’ampliació de l’equipament existent al carrer Santa Rosa, 39 al 57, 
 d’Esplugues de Llobregat i avinguda d’Esplugues, 27(I) de Barcelona, promogut per l’Orde 

 Hospitalari de Sant Joan de Déu; en vista de l’existència de motius determinants fonamentats a 

 l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i es dóna per 
 reproduït a l'efecte de motivació. 

 Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

20.- (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, pel que fa a les determinacions urbanístiques que afecten l’edifici número 

 16 (identificat al plànol d’ordenació PE 10), promogut per Fundació Jesuïtes Educació. 

 Districte de Sant Martí 

21.- (14PL16240) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 

 Barcelona, la modificació puntual del Pla especial d'establiments de concurrència pública i dels 

 comerços alimentaris amb degustació al districte de Sant Martí, d’iniciativa municipal. 

 c) Proposicions 

 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 del govern i no produeixen efectes jurídics 

 com a actes administratius resolutoris. 

 Del Grup Municipal de CiU: 

1.- (M1519/3720) El Plenari del Consell Municipal insta el Govern de la ciutat a: 1. Iniciar una 
 negociació amb el Govern de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat d’obtenir una 

 delegació de competències que habiliti l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar un model 
 propi i renovat, d’explotació del Port Olímpic. 2. Que aquest nou model d’explotació, d’espai 
 públic i de relació amb el barri, sigui fruit del consens amb els veïns/es de la zona, els grups 

 polítics municipals, els agents implicats en l’activitat del Port Olímpic i el Govern municipal. 



grans inversions en l'àmbit global de ciutat, definint les prioritats, actuacions concretes, imports i 
terminis. 

 
 

 Del Grup Municipal d’ERC: 

3.- (M1519/3708) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda:  1. 
 Realitzar la modificació del Pla general metropolità (MPGM) necessària per tal que les finques 

 número 13b -17 del carrer Sant Pere Més Alt, els número 2-8 del carrer Amadeu Vives i el 
 número 1 del carrer Ciutat puguin revertir la seva situació recuperant la qualificació del sòl que 

 tenien aquestes finques a data de 9 d'abril de 2008. 2. Donar suport a la Plataforma contra 

 l'Hotel del Palau de la Música i reconèixer la seva tasca de defensa veïnal desenvolupada al 
 llarg d'aquests anys. 3. Fer arribar els acords aprovats a la Plataforma contra l'Hotel del Palau 
 de la Música, a les diverses associacions i agents implicats. 

 Del Grup Municipal de la CUP: 

5.- (M1519/3701) El Plenari del Consell Municipal acorda:  Primer.-  Instar el Govern de la 

 Generalitat i de l’Estat a una paralització preventiva de la instal·lació dels nous comptadors  
telegestionables a causa dels incompliments del mateix Govern de l’Estat de la Directiva 
2012/27/UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l'objectiu del 20 % per al 2020 d’eficiència 
energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els comptadors 
telegestionables i amb l’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi 
de precaució sobre la salut en la instal·lació dels nous comptadors. Segon.- Instar el Govern de 
la Generalitat que acordi una suspensió temporal en el desplegament de la instal·lació dels 
nous comptadors telegestionables a causa del fet que el Govern central no ha donat cap 
resposta satisfactòria a les peticions de la Resolució del Parlament del 8 d'octubre de 2014 
sobre els nous comptadors amb relació a la protecció de dades dels consumidors, ni a la 
protecció sobre la salut dels ciutadans, i fins que no es realitzin estudis concloents sobre la no-
repercussió per a la salut, i la seguretat en la protecció de dades. Tercer.- Instar el Govern de la 
Generalitat que la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat s'ocupi de les afectacions de la contaminació electromagnètica 
sobre la salut de la població, igual que ho fa amb la contaminació acústica, la contaminació 
lluminosa, la contaminació odorífera i la contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb 
el Departament de Salut. Quart.- Instar el Govern de la Generalitat que informi a través dels 
mitjans de comunicació a la població sobre els acords d’aquesta comissió, destacant la petició 
a la Generalitat i al Govern central de paralitzar la instal·lació dels comptadors telegestionables, 
i del dret de les persones a oposar-se a la seva instal·lació, i del seu dret a sol·licitar a les 
empreses la seva restitució en el cas que s’hagi fet sense el seu consentiment i per no haver 
estat informats adequadament. Així mateix, informar els veïns i veïnes de Barcelona pels 
diferents canals de l’Ajuntament de la ciutat. Cinquè.- Instar el Govern de la Generalitat a donar 
suport a la paralització immediata de la instal·lació dels nous comptadors telegestionables 
d’Endesa i que els veïns i veïnes puguin triar si compren o lloguen el comptador, i exigir la 
compatibilitat dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la Comunitat de 
Catalunya. Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat que, per mitjà de l’Agència Catalana del 
Consum, i per mitjà de les oficines municipals d’informació al consumidor, s’atenguin les 
reclamacions dels ciutadans amb relació al seu dret a expressar la seva negativa a la 
instal·lació de comptadors intel·ligents, és a dir: l’opcionalitat. I la seva demanda de restitució 

 Del Grup Municipal de C’s: 

2.- (M1519/3711) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda elaborar 
 un pla estratègic d’infraestructures de la ciutat de Barcelona, amb la finalitat de planificar les 



del comptador antic en el cas que s’hagi fet sense el seu consentiment per no estar informats. 
L’Agència Catalana de Consum i les oficines municipals d’informació donaran suport a la 
decisió dels ciutadans que desitgen mantenir el seu comptador antic i donar suport als 
ciutadans als quals se'ls ha canviat el comptador i vulguin tornar a tenir el seu antic, i se'ls 
restitueixi immediatament. Setè.- Instar el Govern de la Generalitat que coordini les actuacions 
derivades d’aquests acords a la CONFAVC, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i 
del Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya i a les associacions municipalistes FMC, 
ACM i AMI. Vuitè.- Instar el Govern de la Generalitat que exigeixi a les empreses de llum, aigua 
i gas que presentin, en un termini de sis mesos, un estudi, amb anàlisi i verificació dels requisits 
imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de tot el necessari per al seu desplegament i 
posada en marxa d'aquests aparells amb relació a la salut de les persones. Havent-se 
demostrat la innocuïtat del sistema PLC, la protecció de dades, la compatibilitat en tota la xarxa 
elèctrica i el dret a decidir en un mercat a la “lliure competència”.  Novè.- Instar el Govern de la 
Generalitat que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas que presentin en un termini de sis 
mesos, per a una implementació real i consensuada amb els diferents agent socials, un estudi 
que d'acord amb la lliure elecció de la instal·lació del comptador per part del client final: a) 
Garanteixi el compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a 
l'eficiència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els anomenats 
“comptadors intel·ligents”. b) Asseguri que els sistemes de mesura facilitin informació sobre 
l’hora exacta d’utilització i que es tinguin plenament en compte els objectius d’eficiència 
energètica i els beneficis per als clients finals. c) Garantir la seguretat dels comptadors 
intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a la privadesa dels clients finals. d) Que 
permetin que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindible per a 
l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada a la xarxa des de 
les instal·lacions del client final. e) Que es tingui accés a informacions dels llocs i totes les 
seves antenes i concentradors, així com mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de la 
implementació d'aquests dispositius. f) Garanteixi la seva INNOCUÏTAT, que no emanaran 
immissions electromagnètiques o interferències per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges 
posant en perill la salut de les persones. Desè.- Instar el Govern de la Generalitat que, sobre la 
base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de persones afectades per 
síndromes de sensibilització central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), faci els estudis 
científics necessaris, amb professionals independents, per avaluar si la utilització d’aquests 
aparells comporta cap risc per a la salut de les persones —inclosos també col·lectius sensibles 
com la població infantil i juvenil i les dones embarassades— i apliqui el principi ALARA (nivells 
tan baixos com sigui possible), segons el qual el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui 
raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics. Onzè.- 
Crear la taula de seguiment i estudi dels impactes que pugui tenir sobre la salut i la privacitat el 
desplegament dels anomenats comptadors intel·ligents, formada pels grups polítics del 
Parlament de Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i 
Coneixement, l’Institut Català d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes i universitats 
catalanes. Dotzè.- Instar el Govern de la Generalitat a propiciar els canvis legislatius necessaris 
i urgents, que ofereixin la possibilitat de tenir un entorn saludable, compatible amb el 
desenvolupament de les tecnologies i aconseguir l'aplicació del principi ALARA (nivells tan 
baixos com sigui possible) i el principi de precaució recollit en la Llei, 33/2011, general de salut 
pública. Tretzè.- Instar el Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatius necessaris i 
urgents que facin operativa la Resolució 1.815 (27 maig 2011) de l'Assemblea Parlamentària 
del Consell d'Europa sobre perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes 
sobre el medi ambient i la salut de les persones. Així mateix, exigir la revisió d'aquesta 
resolució de gairebé 5 anys i analitzar estudis posteriors i proposar nous valors per protegir i 
defensar la salut dels ciutadans. Catorzè.- Constituir una comissió municipal de seguiment de 
l’aplicació d’aquests acords de la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció on estiguin presents tots els grups polítics municipals i organitzacions 
socials promotores de la proposta com ara Plataforma Stop Comptadors, AFIFAC (Associació 



d'Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica), Associació de Disminuïts, 
Associació ADAMUJER, Sindicat SIPCTE i Observatori de Salut Ambiental (OSA). 

 
 
 b) Proposició 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 BnC: 
Única.- (M1519/3719) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda:   
 
1. 

 Demanar a l'Adif que lliuri a l'Ajuntament de Barcelona la informació resultant de l'auditoria i els 
 procediments judicials relatius a les obres desenvolupades a La Sagrera que afectin la ciutat,  i per 
tant, directa o indirectament la societat de la qual formem part.  

2.  Que sobre la base d'aquesta informació, l'Ajuntament analitzi i valori la decisió de prendre les accions 
jurídiques que consideri. 

 3. Demanar al Ministeri de Foment, en nom de l'Ajuntament de Barcelona, que aquesta situació no 
s'utilitzi com a pretext per l'aturada o alentiment de les obres, ja que judicialment no s'ha sol·licitat cap 
aturada ni suspensió ni parcial ni global d'aquestes i per tant  exigim que es reprenguin de manera 
immediata. 

 

 E) Mocions 

1.- PROPOSAR el nomenament com a patrons electius a la Fundació Barcelona Zoo, de 
 conformitat amb allò que estableix l’article 17 b) dels seus estatuts, als Ims. Srs. Jordi Martí i 
 Galbis, Santiago Alonso Beltrán, els Srs. Xavier Florensa i Cantons, Òscar Ramírez Lara, i la 

 Sra. Emma Infante Sentelles, en substitució dels Ims. Srs. Joaquim Forn i Chiariello, Guillem 

 Espriu Avendaño, Jordi Portabella i Calvete, i la Ima. Sra. Janet Sanz Cid. 
2.- (E.10.6047.16)  APROVAR l’exercici del dret d’adquisició preferent previst al pacte 4.3 de  l’escriptura 

del contracte de constitució de dret de superfície autoritzada el 25 de novembre de 2004 sobre la finca 
del carrer de Llull núm. 406-410, en la confluència amb la rambla Prim, núm. 14-16, on actualment 
està instal·lada una residència geriàtrica, en virtut de la comunicació efectuada el 29 de juny de 2016 
per la societat TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, sucursal a Espanya, amb NIF W-
0042366-E, per un import de 28.500.000,00 euros més els impostos corresponents. FACULTAR 
l’Alcaldia per raons d’urgència, per a la realització de tots els actes materials econòmics necessaris 
per portar a terme el pagament d’aquest dret d’adquisició preferent. FORMALITZAR la transmissió del 
dret de superfície de la finca a favor de l’Ajuntament i INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat 
corresponent. 

 F) Declaracions institucionals 

1.-  El Plenari del Consell Municipal decideix: 1. Mostrar el nostre suport el procés de reforma horària per 
millorar la qualitat de vida de la població, enriquir el teixit i la vida social i cultural dels ciutadans i 
afavorir una millora de la formació del capital humà i fomentar les xarxes de suport mutu entre totes 
les persones que componen la comunitat, afavorint la permissió del gaudi del temps intrafamiliar i 
extrafamiliar, permetent dur a terme activitats de cura de grans, petits i joves, així com de temps lliure 
per gaudir del lleure i compartir felicitat en el si de les famílies. 2. Donar suport al grup promotor de la 
Iniciativa per a la Reforma Horària “Ara és l’hora” i promoure’n l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona. 
3. Donar suport al Govern de Catalunya en les actuacions que acordi sobre l’organització i ús del 
temps de vida quotidiana, d’acord amb el Consell Assessor per a la Reforma Horària. 4. Que 
l'Ajuntament refermi el compromís de Barcelona amb el Pacte del Temps, consolidant la xarxa Nust, 
que enguany fa 10 anys, xarxa d'empreses i organitzacions compromeses amb l'impuls de la reforma 
horària, de manera quefacilitin una millor gestió del temps i compaginació de la vida laboral, familiar i 
personal, afavorint la productivitat i el clima de confiança que beneficiï tant l'empresa com les 
persones que hi treballen, i contribuint a la millora de la qualitat de vida de les persones a la ciutat, i 



que continuï treballant dins les seves competències, en els usos del temps desenvolupant les taules 
quadrangulars, les campanyes de sensibilització i les bonificacions o premis a empreses i entitats 
flexibles.  5.  Donar coneixement de l’aprovació d’aquesta declaració al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya i al grup promotor de la Iniciativa per la Reforma Horària. 

 

2.-  El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer- Refermar la condemna de 
l’Ajuntament a totes les formes de violències sexuals que pateixen les dones i reconèixer el dret de 
les dones a viure sense violència masclista i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.  

Segon- Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar atenent les dones en situació de 
violència sexual als serveis municipals especialitzats en violència masclista.  Tercer- Treballar per 
integrar les violències sexuals als circuits i protocols de violència masclista  existents a Barcelona 
per tal que puguin detectar de forma efectiva aquest tipus de violència i atendre per recuperar i 
reparar les dones que l’han viscuda. Quart- Impulsar durant tot l’any campanyes específiques de 
sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions igualitàries lliures de tot tipus de violència 
masclista i que fomentin l’apoderament de les dones.  
Cinquè- Comunicar aquest acord a les entitats de dones de la ciutat, al Consell de les Dones de 
Barcelona, a l’Institut Català de les Dones i al Consell Nacional de Dones de Catalunya. 

 

3.-  El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Treballar des del municipalisme per recuperar els 
valors fundacionals del somni europeu. 2. Fer un crida als alcaldes europeus a mobilitzar-se 
àmpliament per tal de forçar un canvi de rumb en les polítiques europees, en àmbits que van des de 
l’aprofundiment democràtic, la transparència i el rendiment de comptes fins a la política econòmica i 
financera, o a la resposta que es dóna a les persones que volen refugiar-se a les ciutats del continent. 
3. Reclamar que la veu de les ciutats i les seves àrees metropolitanes sigui tinguda en compte en la 
presa de decisions de les institucions europees i que se’ls doti de major autonomia política i financera 
per poder desplegar les seves polítiques. 

  Proposar l’impuls d’una cimera de grans ciutats europees a fi d’iniciar el debat entorn de la 
 refundació del projecte europeu. 
 

4.-  El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- Manifestar la importància que Barcelona  
pugui ser seu de l'Agència Europea del Medicament.  2.- Demanar al Govern municipal establir les 
condicions que afavoreixin que Barcelona pugui ser la seu de l’Agència Europea del Medicament. 3.-
Treballar conjuntament amb la Generalitat, en el marc del comitè de treball que ha creat, les mesures 
addicionals a aplicar per aconseguir-ho. 4.- Demanar al Govern de l’Estat el suport a Barcelona com a 
destí de l’Agència Europea del Medicament i treballar conjuntament per crear les millors condicions 
que facin possible la seva ubicació a la nostra ciutat. 

 
EL SECRETARI GENERAL, 

 
 
 
 
 

Jordi Cases i Pallarès 
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