
 

Ref.: CM 3/19 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 25 de gener de 2019. 

A) Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2018 i de la sessió extraordinària 

de 9 de gener de 2019 

C) Part decisòria/executiva 

a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

1.- (DP-2018-27288) APROVAR el contracte de lloguer de la planta baixa, primera i segona de la finca del 
carrer de la Llacuna, núm. 63-73 amb la societat MRC Constructores, SL, per un termini de 10 anys, 
prorrogable, per ubicar-hi la nova seu de l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, amb efectes de l’1 de 
febrer de 2019. AUTORITZAR i DISPOSAR l’arrendament esmentat, amb la societat MRC Constructores, 
SL (CIF B08296972) per una renda contractual mensual del primer any de (181.578,64 euros) més l'IVA i 
de despeses (29.254,37 euros) més l'IVA, amb subjecció a les normes de la Llei d'arrendaments urbans i 
les modificacions introduïdes per la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat de 
lloguer, fent un total pressupostari anual de 871.517,18 euros per a l'exercici 2019; 3.061.295,31 euros per 
a l'exercici 2020; 3.149.789,78 euros per a l'exercici 2021, i 3.184.846,86 euros per a l'exercici 2022, 
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient; ABONAR trimestralment la renda acordada 
mitjançant la presentació de la factura electrònica corresponent; FORMALITZAR el contracte 
d'arrendament, segons la redacció annexa, que s'aprova, i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I PREVENCIÓ 

2. DESIGNAR la Ima. Sra. Gemma Sendra i Planas presidenta de la Comissió del Consell Municipal de Drets 
Socials, Cultura i Esports, en substitució de la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés. 

3. - ADOPTAR, en exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a soci únic de la Societat 
Privada Municipal Informació i Comunicació de Barcelona, SA, els acords següents: Primer.- DESIGNAR, 
vista la proposta de la Junta de Portaveus i l'informe del Consell Consultiu i Assessor, la Sra. Neus 
Sanchís Montiel membre del Consell d’Administració de la societat esmentada. Segon.- ESTABLIR que el 
mandat d’aquesta membre finalitzarà la mateixa data que la resta dels membres actuals de l'òrgan 
societari, sense perjudici del regulat a l'article 10.1. del Reglament d'organització i funcionament dels 
serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona, tot allò de conformitat amb l'establert a l’acord del 
plenari del 23 de desembre de 2016. Tercer.- FACULTAR indistintament el/la president/a i el/la 
secretari/ària del Consell d’Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els 
acords anteriors, així com per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre 
Mercantil i, també, la correcció d’errors materials si fos necessària. 

 

Secretaria General 
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3. - (2019/24) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Sr. August Gil Matamala en reconeixement 
de la seva trajectòria vital i professional, com a veu fidel als principis universals de llibertat i justícia. 

4. - (512/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla d’Or de la 
Ciutat de Barcelona al Sr. José Solchaga Zala, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament 
de Barcelona en sessió de 29 de gener de 1949. 

5. - (510/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la medalla 
commemorativa dels XXV anys de pau al Sr. Francisco Franco Bahamonde, acordat pel Plenari del 
Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 13 d’agost de 1964. 

6. - (513/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla d’Or de la 
Ciutat de Barcelona a la Sección Femenina, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona en sessió de 23 de juliol de 1966. 

7. - (515/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla d’Or de la 
Ciutat de Barcelona al Sr. Agustín Muñoz Grandes, acordat pel Plenari del Consell Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 26 de febrer de 1969. 

8. - (1385/18) DEIXAR sense efecte l’acord de la Comissió Municipal permanent de l’Ajuntament de 
Barcelona, adoptat el 16 de juliol de 1929, pel qual es sol·licita al Consell de Ministres la concessió de la 
Gran Cruz de Beneficencia al senyor Severiano Martínez Anido; INSTAR l’administració competent perquè 
iniciïn els tràmits per a la revocació de la concessió de la Gran Cruz de Beneficencia al senyor Severiano 
Martínez Anido, 

9. - (516/2018) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla d’Honor de 
la Ciutat de Barcelona al Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, acordat per la Comissió 
Municipal Permanent de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 26 de juliol de 1939. 

11.- (1383/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament 
de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament de la Medalla d’ Or de la Ciutat de 
Barcelona al Sr. Alfonso Pérez-Vineta Lucio, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona en sessió de 2 de febrer de 1971. 

12. - (1384/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l'atorgament de la Medalla d’ Or de la 
Ciutat de Barcelona al Sr. Luis Carrero Blanco, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament 
de Barcelona a títol pòstum en sessió de 27 de desembre de 1973. 

13. - (514/18) REVOCAR, de conformitat amb l’article 6 del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l'expedient, l’atorgament de la Medalla d’Or de la 
Ciutat de Barcelona al Sr. Antonio Ibáñez Freire, acordat pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament 
de Barcelona en sessió de 2 de febrer de 1967. 

14. - (517/18) REVOCAR, de conformitat amb l'article 6 del Reglament d’honors i distincions de 
l’Ajuntament de Barcelona i els informes que consten a l’expedient, l’atorgament del pergamí i la placa de 
plata de fill adoptiu de Barcelona al Sr. Felipe Acedo Colunga, acordat pel Plenari del Consell Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 30 de maig de 1953. 
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COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

15. - NOMENAR, com a membres de la comissió no permanent d’estudi que analitzi exhaustivament els usos de 
la Zona Fòrum i proposi mesures extraordinàries de suport a aquest espai de la ciutat per sanejar la zona i 
reduir l’activitat festiva del recinte del Fòrum, les membres següents de la corporació municipal: Ima. Sra. 
Francina Vila i Valls com a presidenta i Ima. Sra. Janet Sanz Cid com a vicepresidenta. 

16. - (19SD0002ITE) Primer.- DONAR compte de la memòria dels treballs tècnics efectuats pel Govern sobre la 
connexió del tramvia i d’acord amb els compromisos adquirits al conveni de col·laboració entre ATM i 
l’Ajuntament de Barcelona relatiu a la coordinació per a la redacció del projecte constructiu per a 
l'articulació de les xarxes del Trambaix i Trambesòs i la implantació d'una xarxa tramviària unificada del 22 
de juliol de 2016 (aprovat per Comissió de Govern Municipal en sessió de data 21 de juliol de 2016). 
Segon.- COMUNICAR a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i a la Generalitat que els estudis 
tècnícs realitzats avalen la connexió de la xarxa tramviària per la Diagonal i en superfície, iniciant l’actuació 
en el tram Glòries-Verdaguer, atenent el pacte primer del Protocol de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona per a l'articulació 
de les xarxes Trambaix i Trambesòs i la implantació d’una xarxa tramviària unificada, signat l’1 de març de 
2016. Tercer.- COMUNICAR a l’ATM i a la Generalitat que s’estableixin, en un nou conveni de 
col·laboració, els mecanismes de coordinació interadministrativa i de finançament necessaris per garantir 
el següent: 1. Adaptar les tarifes tècniques i evitar l’alteració de l’equilibri de la concessió, de manera que 
la inversió publica no reverteixi en beneficis privats, així com establir els mecanismes de major presència 
de l'Administració pública en l’operació del servei i, si escau, analitzar un rescat o reducció del temps de 
l’explotació actual. L’ATM iniciarà aquests encàrrecs de forma immediata. 2. Establir un calendari vinculant, 
per la implementació del model de gestió pública de la xarxa tramviària perquè TMB sigui la responsable 
de la gestió i explotació del servei. 3. L’Ajuntament presentarà un estudi econòmic de l’impacte que 
produirà a TMB la supressió o modificació de les línies de bus que passen per l’avinguda Diagonal i que 
presenti l’esquema de redistribució dels serveis de bus que actualment circulen per aquesta via a la resta 
de la xarxa, a més a més de reforçar el servei de busos que circulen per la Diagonal durant el període 
d'execució de les obres donant prioritat a la mobilitat a peu i en bicicleta. 4. L'Ajuntament presentarà un 
projecte de renovació urbana i de dinamització comercial de la Diagonal, per implementar en la primera 
fase del projecte de connexió entre plaça de les Glòries i Verdaguer. 5. L’Ajuntament convocarà una 
comissió de seguiment del tramvia, formada pels grups municipals, entitats veïnals i moviments socials, 
com a òrgan de debat i participació estable del projecte de connexió i model de gestió públic. Quart.- 
COMUNICAR a l’ATM i a la Generalitat que per a la millora de la mobilitat i del transport públic és 
necessari abordar l’impuls del projecte amb celeritat, fruit de les negociacions satisfactòries entre l’ATM i 
les empreses concessionàries segons els criteris del punt tercer, apartat primer d’aquesta proposta 
d’acord, i amb l’objectiu d’iniciar-la al més aviat possible, recollint la feina feta al Comitè de Direcció del 
Projecte, creat a instàncies del  conveni de col·laboració esmentat, del 22 de juliol de 2016.
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Districte de Sants-Montjuïc 
17. - (2016 SD 363 (57/2017) RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia de 14 de desembre de 2018, que APROVA la 

segona addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona 
per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona, subscrit entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya i aprovat per Decret de l’Alcaldia de 9 de gener de 2017 (ratificat 
pel Plenari del Consell municipal en sessió de data 27 de gener de 2017), addenda que té per objecte 
l’ampliació dels terminis establerts al conveni esmentat, a l’empara de l'apartat tretzè d’aquest, per dur a 
terme les operacions patrimonials per a la construcció d'uns nous equipaments penitenciaris, i que 
FACULTA la quarta tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, la Ima. Sra. Janet Sanz Cid, per a la 
signatura del present conveni i dels actes que es derivin. 

18. - (18PL16585) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de Barcelona, 
el Pla especial d’infraestructures de la Marina del Prat Vermell, 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, 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 puntual del PGM per a l’ajust del Pla de la Marina del Prat Vermell, a la Zona 
Franca, d’iniciativa municipal, i a la seva publicació al diari oficial corresponent. 

Districte de les Corts 

19. - (18PL16587) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de Barcelona, 
el Pla especial urbanístic integral per a l'ordenació de l'escola Anglesola, i modificació puntual de l’element 
número 2008 del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona, d'iniciativa 
municipal, a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona; i RESOLDRE l’al·legació presentada 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, informe que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, 
s’incorpora a aquest acord. 

Districte d’Horta-Guinardó 

20. - (17PL16496) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificació del Pla general metropolità de l’àmbit del nucli antic d’Horta, de la plaça Bacardí, 
dels carrers Campoamor i Salses, i dels àmbits discontinus de les Cases dels Periodistes, 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 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. 

Districte de Sant Andreu 

21. - (17PL16527) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de Barcelona, 
el Pla especial urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris i altres 
activitats a l’àmbit delimitat a l’entorn del carrer Gran de Sant Andreu, d’iniciativa municipal. 

 
Districte de Sant Martí 
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22. - (98g41) DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el 15 de novembre de 2018 pel Sr. Rafael 
de Gispert i Boix, en nom i representació de la societat mercantil Espais Catalunya Inversions 
Immobiliàries, SLU en liquidació, concessionària de l’execució pel sistema d’expropiació de la unitat 
d’actuació 13 del PERI Diagonal-Poblenou, contra l’acord del Plenari del Consell Municipal de 28 de 
setembre de 2018, que va desestimar la sol·licitud formulada el 23 d’abril de 2018 per Espais Catalunya 
Inversions Immobiliàries, SLU en liquidació, de substitució de la garantia complementària d’1.000.000,00 
euros, que Espais Catalunya Inversions Immobiliàries, SL va constituir, el 21 de març de 2013, per una 
caució equivalent a l’import de 201.537,26 euros; pels motius i fonaments que figuren a l'informe de la 
Direcció de Serveis Jurídics de l’Institut Municipal d’Urbanisme de 14 de desembre de 2018 i als altres 
informes relacionats, que, a l’efecte de motivació, s’incorporen a l’expedient. 

23. - (18PL16568) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla de millora urbana per a la determinació dels paràmetres edificatoris del front consolidat 
del carrer Doctor Trueta, cantonada amb el carrer Ciutat de Granada, promogut per Promoción Ciudad de 
Granada 11, SL; i 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, que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

24. - (18PL16589) 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 
Pere IV, núm. 98, districte 22@; promogut per Petil·lia, SL. 

25. - (18PL16593) 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), del Pla de millora urbana per a la rehabilitació 
de l’edifici industrial consolidat situat al carrer Ramon Turró, 133, de Barcelona, promogut per Franklin 
España HOLDCO, SL, atesa l’existència de motius determinants de la suspensió, de conformitat amb 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament i la Direcció d'Actuació Urbanística, que consta a 
l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de motivació; ADVERTIR als promotors del pla, de conformitat 
amb l’article 95 de la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació 
d’aquest acord, per realitzar 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. 

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

Del Grup Municipal Demòcrata: 

1 . -  ( M 1 5 1 9 / 1 0 9 3 9 )  El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- Commemorar 
el vuitantè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Barcelona i del final de la Guerra d’Espanya del
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1936-1939 amb diverses iniciatives de caràcter institucional, social i cultural per tal de conscienciar la 
ciutadania sobre la necessitat de defensar constantment la llibertat i la democràcia. 2.- Tematitzar, a través 
de l’impuls de programes de memòria, l'impacte que va tenir la Segona Guerra Mundial a Barcelona, tant 
pel que fa a la participació de ciutadans barcelonins en la contesa, com a través de la presència nazi a la 
ciutat. 3.- Demanar a l'Ajuntament de Barcelona que promogui el reconeixement de totes aquelles 
persones que van arriscar la seva llibertat i la seva vida en la lluita contra el franquisme i que es recordin 
individualment les víctimes barcelonines dels camps de concentració nazis a través de la instal·lació 
d'Stolpersteine, tal com s'ha fet a altres ciutats d'Europa. 4.- Reafirmar Barcelona com a ciutat que vol ser 
capdavantera en la lluita ferma pels valors de la llibertat, la democràcia i els drets humans i cívics, ciutat 
que condemna i rebutja els règims totalitaris i els seus múltiples crims contra la humanitat i es posiciona 
enfront de les actituds i ideologies que avui dia tornen a reviure en diversos punts d'Europa i que són 
hereves espirituals d'aquells règims. 5.- Que l'Ajuntament de Barcelona faci un informe sobre les 
confiscacions i ocupacions d'immobles a la ciutat de Barcelona fetes els dos anys posteriors a l'entrada 
de les tropes franquistes a Barcelona el 26 de gener de 1939. 
Del Grup Municipal Cs: 

2, .- (M1519/10921) El Plenari del Consell Municipal acorda, amb relació al Pla de mobilitat urbana (PMU) de 
l'Ajuntament de Barcelona: 1.- Que el Govern presenti, en el termini d'un mes, la valoració dels resultats i el 
grau de compliment dels objectius previstos del PMU 2013-2018. 2.- Que el Govern presenti, de forma 
urgent, la proposta del nou PMU. 3.- Que el nou PMU inclogui (entre altres) mesures per: - Impulsar les 
noves formes de mobilitat compartida. - Millorar la qualitat del servei de la xarxa ortogonal d'autobusos. - 
Ampliar la xarxa d’autobusos de barri. - Impulsar l'ús de motocicletes elèctriques i facilitar l'aparcament. 

Del Grup Municipal ERC: 

3. - (M1519/10931) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Expressar la vocació de la ciutat de Barcelona 
en la defensa dels drets fonamentals i contra l'extrema dreta, així com mostrar el rebuig de l'Ajuntament 
vers els discursos que fomenten l'odi, relativitzen el feixisme i posen en perill la convivència. 2.- Manifestar 
el compromís del consistori de denunciar i aïllar l’extrema dreta, instant els partits que el componen a no 
arribar a acords amb aquestes formacions i entitats, i comprometent-se a no col·laborar ni finançar cap 
entitat que defensi idees ultradretanes que atemptin contra el sistema de drets i llibertats democràtiques. 
3.- Denunciar l'actuació d'aquelles formacions polítiques que accepten la connivència amb els partits 
d'extrema dreta, impregnant-se del seu discurs, normalitzant les seves propostes i arribant a acords polítics 
que suposen un blanqueig del seu ideari i un atac contra els drets individuals i col·lectius de la ciutadania. 
4.- Assumir el compromís, des de la diversitat democràtica, de continuar implementant polítiques en 
defensa de la diversitat sexual i la identitat de gènere, els feminismes, la interculturalitat, la defensa de la 
llibertat religiosa en un marc de laïcitat i els drets de les minories amb l'objectiu de fer de Barcelona la 
capital de la llibertat i els drets civils. 

Del Grup Municipal PSC: 

4. (M1519/10935) El Plenari del Consell Municipal acorda el següent: - Reconèixer que s'han produït 
retallades en inversions i serveis municipals durant el 2018 i estan previstes reduccions importants que 
afectaran les despeses municipals el 2019. - Exigir la màxima transparència i informació detallada í 
comparable, tant pel que fa al tancament del pressupost 2018, com als projectes d'inversions que no es 
portaran a terme i altres contractes i despeses afectades durant el 2018 i en el pressupost del 2019. - 
Convocar una comissió extraordinària de plenari, conjunta, d'Economia i Empresa i Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat perquè el Govern presenti aquesta informació detallada i respongui a les qüestions que els grups 
municipals plantegin respecte d’això. 
B) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
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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 BComú: 

Única.- (M1519/10925) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Instar el Ministeri de Foment al 
desbloqueig immediat del vaixell d’Open Arms retingut al port de Barcelona perquè pugui seguir realitzant la 
seva tasca d’observació i denúncia de vulneracions de drets humans i salvament de vides humanes tal com 
l'ha anat desenvolupant fins ara. Segon.- Instar el Govern de l'Estat a denunciar al Tribunal Internacional 
del Mar (Hamburg) els incompliments del dret marítim per part dels estats de la zona SAR: Líbia, Itàlia i 
Malta. Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a oferir vies legals i segures a les persones refugiades complint 
els compromisos de l’Estat espanyol a la UE de reassentament i reubicació, així com oferint la possibilitat 
de demanar asil a consolats i ambaixades. Quart.- Comunicar el suport d’aquest plenari a les tasques de 
l'ONG Open Arms, així com a les altres ONG i defensors de drets humans que han estat perseguits i 
criminalitzats per fer les seves activitats. 

E) Mocions 

M1.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- CREAR una comissió especial 
de seguiment de l’aplicació de l’Ordenança de terrasses al Districte de Ciutat Vella per aclarir les 
circumstàncies en què s’està produint la presa de decisions durant l’exercici de 2018 amb relació a les 
llicències de terrassa, d’acord amb els paràmetres següents: a) Objecte de la comissió. Aclarir les 
circumstàncies i determinar l’adequació a la normativa vigent de les mesures adoptades pel Districte de 
Ciutat Vella en matèria de terrasses durant l’exercici de 2018, tenint en compte, entre altres, els principis o 
factors següents: - El deure de l’Administració local amb relació al foment, suport i impuls de l’activitat 
econòmica vinculada a les terrasses de la restauració (art. 2 de l'Ordenança de terrasses). - L’obligació de 
l’Administració local de resoldre de manera expressa i dins el termini legalment previst (art. 21 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administració comú de les administracions públiques). - L’obligació 
de l’Administració local de motivar els actes que limitin drets subjectius o interessos legítims (art. 35 de la 
Llei 39/2015). - L’obligació de l’Administració de preservar la convivència a l’espai públic. b) Composició. La 
comissió especial de seguiment estarà integrada per dos regidors/ores de cada un dels grups municipals i 
els regidors no adscrits del consistori. c) Normes específiques de funcionament. Els treballs de la comissió 
es desenvoluparan entre dues i quatre sessions, entre les quals no podran transcórrer, en la mesura del 
possible, més de 30 dies hàbils. La comissió prendrà els acords per majoria ponderada i les seves sessions 
tindran caràcter públic. En els termes que preveu l’apartat 5 de l’article 39 ter del ROM, la comissió 
requerirà la presència de la regidora del Districte de Ciutat Vella, així com de persones alienes a l’estructura 
municipal a proposta dels grups municipals. d) Termini per cloure els treballs. La comissió especial de 
seguiment s’extingirà automàticament un cop s’hagi dut a terme la votació del seu dictamen en el si del 
plenari del Consell Municipal. Segon.- NOMENAR president de la Comissió Especial de Seguiment el 
regidor Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro, del Grup Municipal Demòcrata, i la vicepresidenta de la Comissió 
Especial de Seguiment, la regidora Ima. Sra. Gal·la Pin Ferrando, del Grup Municipal de Barcelona en 
Comú. 

M2.- Primer.- RECTIFICAR les errades materials següents, detectades al Plec de condicions per a la selecció d’un 
soci privat per transformar Habitatge Metròpolis Barcelona, SA en una societat d’economia mixta, aprovat 
mitjançant acord del Plenari del Consell Municipal de 21 de desembre de 2018: Clàusula 10.1.c), 2n 
paràgraf, on diu: La remuneració màxima del gestor per la gestió de la construcció i promoció dels sòls serà 
equivalent al 3% sobre l’import de les certificacions d’obra (IVA exclòs), degudament validades per la 
direcció facultativa. Ha de dir: La remuneració màxima del gestor per la gestió de la construcció i promoció 
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de sòls serà equivalent al 3% sobre el total dels costos de la promoció (exceptuant sòl). Clàusula 21.5. On 
diu: Les proposicions es presentaran en el termini d’un (1) mes a comptar des de la publicació de l’anunci 
de licitació al perfil de contractant (...). Ha de dir: Les proposicions es presentaran en el termini de dos (2) 
mesos a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació al perfil de contractant (...). Clàusula 26.2.a), 
subapartat ii. On diu: El percentatge de la retribució a percebre d’HMB per la gestió de la construcció i 
promoció dels sòls (3% com a màxim sobre l'import de les certificacions d’obra sense IVA). Ha de dir: El 
percentatge de la retribució a percebre d’HMB per la gestió de la construcció i promoció dels sòls (3% com 
a màxim sobre el total dels costos de la promoció —exceptuant sòl—). Clàusula 28.4.a), subapartat ii, on 
diu: El percentatge de la retribució a percebre d’HMB per la gestió de la construcció i promoció dels sòls 
(3% com a màxim sobre l’import de les certificacions d’obra sense IVA): fins a un màxim de 15 punts. Ha de 
dir: El percentatge de la retribució a percebre d’HMB per la gestió de la construcció i promoció dels sòls 
(3% com a màxim sobre el total dels costos de la promoció —exceptuant sòl—): fins a un màxim de 15 
punts. SEGON.- RECTIFICAR les errades materials següents   detectades a l’annex 4 (contracte per a la 
gestió de la construcció i promoció dels sòls d’HMB), aprovat mitjançant acord del Plenari del Consell 
Municipal de 21 de desembre de 2018: clàusula 5.1. On diu: Les parts acorden que l'import a abonar per 
HMB al Contractista en concepte d’honoraris per la prestació dels serveis és el següent (en endavant, 
Contraprestació): [*] % sobre l’import de les certificacions d’obra (IVA exclòs). Ha de dir: Les parts acorden 
que l'import a abonar per HMB al Contractista en concepte d’honoraris per Ia prestació dels serveis és el 
següent (en endavant, Contraprestació): [*] % sobre el total dels costos de la promoció (exceptuant sòl). 
Clàusula 5.2. On diu: 5.2. La meritació dels honoraris a què té dret el Contractista com a conseqüència de 
la prestació dels serveis coincidirà amb l’entrega de les certificacions d’obra. Ha de dir: 5.2. La meritació 
dels honoraris a què té dret el Contractista com a conseqüència de la prestació dels serveis coincidirà amb 
el meritament de cadascun dels costos de la promoció (exceptuant sòl). 

E) Declaracions institucionals 

DI1.-  El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Mostrar el suport, l’escalf i 
l’acompanyament als dirigents polítics i socials que han de ser jutjats les properes setmanes enfrontant-se 
a unes acusacions infundades, així com a les seves famílies i les seves amistats. Segon.- Instar el Tribunal 
Suprem a prendre totes les mesures per tal de garantir el dret a un judici just i imparcial, reconegut a 
l’article 10 de la Declaració universal de drets humans, a l’article 14 del Pacte internacional de drets civils i 
polítics i a l’article 6 del Conveni europeu de drets humans. Així com facilitar la tasca als observadors 
estatals i internacionals que volen assistir-hi. Tercer.- Instar el conjunt d’acusacions, i especialment la 
Fiscalia General de l'Estat, que reconsiderin la seva acusació, ajustant-se als principis democràtics 
d’intervenció penal mínima en l’aplicació del Codi penal. Quart.- Instar el Govern de l’Estat i la Generalitat a 
la resolució política i democràtica del conflicte, a través del diàleg constructiu sense condicions. Cinquè.- 
Exigir l’alliberament immediat de totes les persones encausades perquè puguin assistir en llibertat al judici. 
Sisè.- Fer una crida als barcelonins, els catalans i els ciutadans del conjunt de l’Estat perquè responguem 
d’una manera pacífica i ferma en defensa dels valors democràtics amenaçats i l'exercici de drets 
fonamentals. 

DI2 - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer: Denunciem la vulneració 
sistemàtica i el menyspreu dels drets fonamentals del poble Tamil, així com defensem la dignitat inherent i 
els drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana que constitueixen el fonament de la 
llibertat, la justícia i la pau en el món. Segon: Denunciem la massacre que ha patit el poble Tamil al llarg de 
tots aquests anys, els crims de guerra i els crims de lesa humanitat perpetrats en les darreres etapes 
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del conflicte armat entre el Govern de Sri Lanka i els Tigres d’Alliberació de l’Eelam Tamil i que superen els 40.000 
morts civils tàmils. Tercer: Instem que el Govern de Sri Lanka apliqui les resolucions 30/1 i 34/1 que ells 
mateixos van signar sota el títol “Promoció de la reconciliació, la responsabilitat i els drets humans a Sri 
Lanka” ,  durant el període de sessions del Consell de Drets Humans celebrat a Ginebra el setembre del 
2015, en què es proposava, entre altres, el restabliment d’un mecanisme judicial amb un assessor especial 
per investigar les denúncies per violacions dels drets humans i del dret internacional humanitari. La 34/1 
permet una pròrroga de l’aplicació de la 30/1 fins el març del 2019. Quart: instem a: - La restauració de la 
pau en aquesta regió fent complir el dret internacional. - L’alliberament dels presos de guerra de Sri Lanka. 
- L’establiment d’una investigació internacional sobre el genocidi perpetrat pel Govern de Sri Lanka. 
- Posar fi als 36 anys d’ocupació de l'exèrcit de Sri Lanka als territoris tàmils.- La defensa del dret del poble 
tàmil a gaudir d’un estat independent, sobirà i viable: el Tamil Eelam. - El reconeixement del principi del 
dret al retorn dels refugiats tàmils. - La garantia de la seguretat tant dels tàmils com dels cingalesos 
mitjançant un acord mutu amb garanties internacionals. - Posar fi a totes les formes de terrorisme per part 
del Govern de Sri Lanka, l’exercit cingalès o qualsevol grup d’individus que posin en perill la vida dels civils. 
Cinquè: Donem suport a la sol·licitud al Consell de Drets Humans per dur a Sri Lanka davant la Cort Penal 
Internacional per: a) La petició d’investigació per part de la Fiscalia de la Cort Penal Internacional de 
possibles crims de genocidi, crims de lesa humanitat i crims de guerra comesos contra el poble tàmil 
després del juliol del 2002. b) La petició a l’Alt Comissionat de l’ONU del nomenament d’un relator especial 
de l’ONU per a Sri Lanka, perquè investigui violacions sistemàtiques de drets humans. 

DI3.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Reafirmar el compromís de la 
ciutat de Barcelona en favor del benestar animal i el rebuig contra qualsevol situació de maltractament 
animal. Segon.- Reafirmar la vigència de la declaració municipal per la convivència i els drets dels animals, 
aprovada pel Plenari del Consell Municipal de Convivència, Defensa í Protecció dels Animals de Barcelona, 
en sessió ordinària de 15 de juny de 1998. Tercer.- Expressar el compromís dels grups municipals a 
impulsar polítiques per fomentar la tinença responsable, amb els objectius de reduir l’abandonament 
d’animals de companyia, reforçar l’adopció d’animals i garantir la bona convivència a l’espai públic entre 
persones i animals. Quart - Reconèixer la feina social que fan les entitats de voluntaris que treballen per 
tenir cura dels animals de companyia abandonats. Cinquè.- Garantir l'acompliment i l’impuls del 
desplegament de l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals. 

Dl4.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Dedicar l’any 2019 a la 
commemoració del vuitantè aniversari de la caiguda de Barcelona en poder de l’exèrcit franquista, per tal 
de prosseguir la feina feta amb relació a la denúncia de la dictadura feixista i continuar desenvolupant una 
programació que, enguany, recordi molt especialment els efectes que va tenir en la ciutadania la repressió 
desfermada per les autoritats franquistes, en col·laboració amb les entitats de memòria històrica. Segon.- 
Establir un espai públic memorial municipal destinat a honorar i fomentar el respecte per les persones 
executades a Barcelona entre el 1939 i el 1952 i per la resta de barcelonins i barcelonines que van ser 
víctimes del feixisme per la seva defensa de la legitimitat de les institucions republicanes davant la 
insurrecció militar i durant la primera resistència, així com per aquelles persones que van comprometre’s 
amb la lluita antifranquista durant la dictadura. Tercer.- Impulsar, des de l’Institut de Cultura de Barcelona i 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i sota la coordinació del Comissionat de Programes de 
Memòria, la creació i la implementació de programes culturals i educatius que difonguin el record de la 
barbàrie feixista entre el conjunt de la ciutadania i posant una especial atenció en les persones més joves. 
Quart.- Fer arribar la present declaració a les entitats de Barcelona i del conjunt del país que treballen per 
recuperar i preservar la memòria històrica. 

DI5.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Barcelona reconeix el paper de 
l’arquitectura i el valor de l’arquitectura urbana com a factor de qualitat de vida i el sentiment de pertinença, 
com a part fonamental del dret de la ciutadania a un entorn urbà de qualitat on poder desenvolupar el seu 
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projecte vital i vol, alhora, valorar la tasca feta per les institucions, els i les professionals, entitats i 
ciutadania, que han fet de Barcelona un ciutat reconeguda per la seva arquitectura i qualitat urbana. 2. La 
planificació urbana, l’arquitectura i el patrimoni són eines imprescindibles per al desenvolupament social, 
econòmic i innovador que ha d’afrontar-se des de les ciutats, i per això Barcelona pot i vol tenir un paper en 
el debat i disseny de les polítiques urbanes i arquitectòniques del present i del futur de les ciutats del món. 
3. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Barcelona treballarà conjuntament amb el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya per la presentació de la ciutat de Barcelona a la designació de Ciutats Mundials de 
l’Arquitectura, iniciativa de la UNESCO i la Unió Internacional d’Arquitectes (UIA). 

DI6.- El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: L’Ajuntament de Barcelona manifesta la 
seva satisfacció per la suspensió de l’entrada a presó del Jorge Jiménez, activista pel dret a l'habitatge que 
s’enfrontava a nou mesos de presó per intentar evitar un desnonament. Tot i així no volem deixar de 
denunciar el tancament en fals d’aquest procediment judicial que, lluny de reconèixer la injustícia de la 
sentència que s’havia dictat, ha volgut fer gal·la de l'orgull judicial, al qual ja estem acostumats, i mantenir 
la vigència de la condemna, i embargar, així, el compte a l’activista. L'Ajuntament de Barcelona apel·la a la 
derogació de la llei mordassa, text legal que atempta contra els drets bàsics com són els de lliure expressió 
i manifestació. Des d’aquesta institució manifestem la necessitat de visibilitzar les victòries de la 
mobilització popular per tal de contribuir a l'enfortiment del teixit associatiu i autoorganitzat, que actualment 
són la primera trinxera de defensa de drets. Felicitem i considerem referents el moviment veïnal de 
Moratalaz, organitzat al voltant de la plataforma Distrito Catorce. 

EL SECRETARI GENERAL 
Jordi Cases i Pallarès 


