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Secretaria General 
 

Ref.: CP 10/18 
 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 25 de maig de 
2018. 

 

A) Aprovació de les actes de la sessió ordinària i de la sessió extraordinària de 27 d’abril de 
2018 

 

S’aproven. 
 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

1. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia de 2 de maig de 2018, que designa la senyora Marta Clari 
Padrós com a membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet en substitució del 
senyor Valentín Oviedo Cornejo. 

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

 

2. (265/2017) RESOLDRE les al·legacions presentades durant el període d’informació pública de 
la modificació del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la policia municipal i del 
servei d’extinció d’incendis, aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 17 de setembre de 
1976 (que es denominarà Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament), en el sentit 
que es desprèn de l’informe de 9 de març de 2018 i el seu annex II, que figuren a l’expedient i 
que es donen per reproduïts a l’ efecte de motivació. APROVAR definitivament la modificació 
del reglament esmentat, amb les modificacions introduïdes, i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal. 

 

3. (80/2018) DESESTIMAR la sol·licitud de concessió de la Medalla d’Honor al Sofriment en la 
categoria d’or al membre de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb número de matrícula 25603, 
atès que, d’acord amb els informes que figuren a l’expedient, no s’ha apreciat la concurrència 
dels requisits establerts a l’article 1 del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la 
Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, aprovat pel Consell Plenari de 17 de 
setembre de 1976. 

 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

4. (2016 SD 363 (57/2017)) APROVAR l’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, 
aprovat per Decret d’Alcaldia de 9 de gener de 2017 (ratificat pel Plenari del Consell municipal 
en la sessió de 27 de gener de 2017), la qual té per objecte l’ampliació dels terminis establerts 
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en el conveni esmentat per dur a terme les operacions urbanístiques i patrimonials per a la 
construcció d’uns nous equipaments penitenciaris. 

 
Districte de l’Eixample 

 
5. (17pl16523) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’escola bressol Londres, l’escola 
Mallorca i l’aparcament en subsol, situat a l’illa delimitada pels carrers de Londres, Villarroel, 
París i Comte d’Urgell, d’iniciativa municipal, a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona, 
amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe 
de la Direcció de Serveis de Planejament, 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, uns informes que consten a 
l’expedient i que, a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
6. (17pl16510) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de 

Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament assistencial situat al 
carrer 60, núm. 9, de la Zona Franca, promogut per Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 
/ BIMSA, amb les modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que, a l’efecte de motivació, s’incorpora a 
aquest acord. 

 

Districte de Nou Barris 
 

7. (18PL16534) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla especial urbanístic de la plaça Sóller per a l’ampliació del casal de barri situat 
al barri de Porta, promogut per Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA / BIMSA, amb les 
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la 
Direcció de Serveis de Planejament, que, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 
c) Proposicions 

 

D) Part d’impuls i control 
 

Es fa constar que les proposicions / declaracions de grup que es transcriuen a continuació 
tenen naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció de govern i no produeixen efectes jurídics 
com a acte administratiu resolutori. 

 
a) Proposicions / declaracions de grup 

 
Del Grup Municipal BComú: 

 

1. (M1519/9063) El Plenari del Consell Municipal acorda una campanya extraordinària d’estiu per 
a Ciutat Vella que es desplega en aquestes estratègies, objectius i actuacions: 1) Establir 
actuacions extraordinàries dins del pla de veïnatge que permetin garantir el descans dels veïns 
i veïnes del districte, millorar la resposta dels serveis públics, fer tasques preventives davant els 
incompliments normatius i lluitar contra el mal ús dels habitatges. S’intervindrà reforçant els 
equips de professionals que actuen a l’espai públic, treballant de manera especial a les zones 
d’oci nocturn i ampliant l’àmbit d’actuació a les escales de veïns on s’observin problemes de 
convivència. Així mateix, es garantirà el compliment de l’ordenança de civisme i es prendran les 
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mesures necessàries per fer efectiu el cobrament de les sancions interposades a fi de revertir el 
baix nivell de recaptació que aquest tipus de sancions tenen en l’actualitat. Els àmbits de treball 
seran: —Per a espai públic i zones d’oci nocturn, 10 auxiliars d’espai públic amb torns de 8 
hores i 12 tècnics d’intervenció social en torns de 8 hores. —Per intervenir en escales de veïns, 
2 tècnics (advocat i arquitecte) a jornada completa. —Per a la intervenció comunitària, 3 tècnics 
a jornada completa i 4 tècnics de mediació intercultural a mitja jornada. El pressupost d’aquesta 
mesura és d’1,4 milions d’euros. 2) Aplicar un pla de xoc contra la venda de drogues a Ciutat 
Vella amb una estratègia integral, i centrar les actuacions en les zones amb més conflictivitat i 
amb la necessària coordinació policial, ateses les competències de cada cos policial. Els àmbits 
de treball seran: —La salut, amb un increment d’horaris i professionals (23 educadors de salut 
destinats al districte). —L’habitatge, amb l’objectiu de mobilitzar els habitatges buits i sancionar 
als grans tenidors, així com agilitzar el tapiat dels habitatges buits per evitar reocupacions (un 
equip específic de 5 tècnics). —La neteja, amb una atenció especial a la recollida de xeringues, 
amb més personal i recursos, així com reforçant la recollida de mobles i trastos vells i 
intensificant la recollida d’escombraries. S’ha afegit un equip de 4 persones per als serveis 
extraordinaris a les zones més sensibles. —La millora de l’espai públic en les zones més 
afectades per la problemàtica. —Un pla de comunicació amb el veïnat per facilitar el contacte 
amb els diversos serveis, i impulsar una coordinació millor amb la Generalitat per elaborar un 
protocol d’atenció de les trucades per narcopisos que es reben al 112. —La participació, creant 
una taula de treball específica sobre la problemàtica dels narcopisos amb el veïnat, les entitats i 
els representants polítics per informar de les mesures preses en aquesta matèria, i 
redissenyant la taula de drogues, perquè sigui més productiva i participativa, amb un 
representant de cada entitat veïnal i de col·lectius que treballen directament amb persones 
consumidores. —I, finalment, la seguretat, amb una atenció especial als barris del Raval, Sant 
Pere i Santa Caterina, augmentant els recursos disponibles i millorant la coordinació amb jutjats 
i la resta de cossos policials. En concret, hi treballarà l’equip d’investigació de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, l’operatiu Ribot (conjunt entre Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana) i 
una dotació extraordinària de dues patrulles de Guàrdia Urbana. El pressupost del pla de xoc 
contra la venda de drogues és de 2 milions d’euros. 3) També elaborar un pla específic al parc 
de la Ciutadella i al conjunt del districte de Ciutat Vella per evitar la pernoctació al carrer i la 
venda ambulant, així com per garantir la convivència. Els àmbits de treball seran: —Reforç en 
l’obertura i el tancament del parc. —Intervenció d’un equip de mediadors per informar i 
intervenir conjuntament amb la Guàrdia Urbana. —Patrulles específiques de la Guàrdia Urbana 
per combatre la venda ambulant. —Acompanyament, des de Barcelona Activa, de la 
cooperativa pròpia de les persones venedores ambulants. El pressupost previst és d’1,4 milions 
d’euros. 4) Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat i al Govern espanyol perquè 
complementin l’actuació municipal en tots els àmbits que són de la seva competència. De 
manera particular, hi ha la necessitat d’incrementar efectius policials per a una tipologia de 
delictes (venda de drogues, per exemple) que escapen a les competències i els recursos de les 
policies locals, i l’actuació necessària de la fiscalia en la persecució d’aquest tipus de delicte. 5) 
Traslladar aquest acord a les administracions competents en matèria d’habitatge perquè 
s’iniciïn els treballs necessaris per evitar que hi hagi zones de la ciutat amb un parc d’habitatge 
buit i, en cas que hi sigui, prendre les mesures oportunes tan ràpid com sigui possible per 
mobilitzar aquests habitatges buits o, si no és possible, tapiar-los per evitar-ne l’ocupació 
il·legal. 6) Promoure un acord de ciutat que contempli les accions i les mesures que caldrà 
consolidar per revertir la situació actual, i una avaluació de les mesures endegades per garantir 
un futur de convivència, seguretat i salut a Ciutat Vella. 
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Del Grup Municipal de Cs: 
 

2. (M1519/9079) El Plenari del Consell Municipal insta el Govern municipal a implementar un pla 
de xoc urgent contra el sensellarisme per ajudar les persones que viuen als carrers de 
Barcelona i als assentaments irregulars, que inclogui les mesures següents: 1) Incrementar el 
nombre de treballadors dels serveis d’inserció social i el nombre d’educadors de carrer per 
assistir, atendre i orientar les persones que viuen al carrer i als assentaments irregulars. 2) 
Incrementar les places de centres residencials per acollir les persones que viuen al carrer i als 
assentaments irregulars, i prioritzar les famílies amb menors i el compromís de no separar els 
membres de la unitat familiar. 3) Incrementar els serveis d’higiene, menjadors socials i 
accessibilitat al transport de les persones sense llar. 

 
Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3. (M1519/9066) El Plenari del Consell Municipal insta el Govern municipal al següent: 1) Que 
treballi, conjuntament amb la FNOB, la Federació Catalana de Vela i els diversos clubs i actors 
vinculats al sector nàutic de la ciutat, per garantir un projecte viable tècnicament i d’un alt valor 
esportiu que permeti donar continuïtat a la Barcelona World Race i generar retorns i guanys 
socials i econòmics per a la ciutat. 2) Que cerqui les aliances necessàries amb la Federació 
Catalana de Vela, la FNOB i el sector econòmic nàutic per desenvolupar un espai de formació, 
accessible a infants i joves en l’àmbit dels esports nàutics, que es fonamenti en la creació 
d’oportunitats, de formació professional i d’innovació tecnològica per al sector nàutic i que es 
tradueixi en un retorn social i econòmic d’alt valor en innovació i progrés per a la ciutat en el 
nou Port Olímpic i en les instal·lacions del front marítim de Barcelona (Barcelona International 
Sailing Center, Centre Municipal de Vela Barcelona, clubs, etcètera). 3) Que es comprometi a 
presentar en tres mesos, en aquest mateix consell plenari, una proposta concreta de calendari i 
viabilitat per la propera Barcelona World Race. 

 
Del Grup Municipal de la CUP: 

 

4. (M1519/9067) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda 
comprometre’s al següent: 1) Comprar, per part de l’Ajuntament, el Consorci de l’Habitatge o la 
Generalitat, la finca situada a la ronda de Sant Pau, 46, per garantir la continuïtat del Gimnàs 
Sant Pau dins de la instrucció de preus de l’Ajuntament, si la propietat vol vendre, i fer la 
negociació abans del 31 de desembre. 2) Destinar la finca a la construcció d’habitatge protegit 
respectant el gimnàs i la casa fàbrica preexistent. 3) Fer una prova pilot per comprovar noves 
fórmules per a la construcció i la gestió de l’habitatge públic. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 
Es fa constar que les proposicions amb contingut de declaracions institucionals 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. (M1519/9076) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1) Expressar el seu ple suport als 
mestres catalans que estan essent perseguits per part de l’Estat espanyol per haver atès el 
neguit del seu alumnat després dels fets succeïts l’1 d’octubre en moltes escoles catalanes, així 
com agrair-los la seva professionalitat i dedicació constant a les tasques docents i educatives. 
2) Donar suport a tots els funcionaris, les funcionàries i els càrrecs públics cessats 
arbitràriament i perseguits, especialment alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, en virtut 
d’una aplicació injusta de l’article 155 de la Constitució espanyola, feta amb un ànim de purga 
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ideològica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 3) Agrair a tots els funcionaris, les 
funcionàries i els càrrecs públics de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals el 
manteniment de la dignitat i el bon funcionament de l’Administració pública catalana durant els 
mesos en què l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola ha anul·lat l’autogovern de 
Catalunya i les seves institucions històriques. 

 
Del Grup Municipal del PSC: 

 

2. (M1519/9082) El Plenari del Consell Municipal acorda el següent: 1) El Plenari de l’Ajuntament 
de Barcelona, condemna i reprova tot tipus d’actituds i comentaris divisius, excloents i de caire 
xenòfob, contraris a la dignitat i el respecte de les persones i que posen en risc els valors d’una 
societat plural i diversa, a més de suposar una ofensa vers molts ciutadans i ciutadanes de 
Barcelona. 2) Refermar el compromís del Plenari de l’Ajuntament de Barcelona amb una ciutat 
oberta, diversa, plural i integradora. 3) Traslladar aquest acord al president del Parlament de 
Catalunya, així com al nou president de la Generalitat de Catalunya. 4) Instar l’alcaldessa de 
Barcelona a convocar, en el termini d’un mes, un plenari extraordinari amb l’objectiu d’aprovar i 
traslladar al nou Govern de la Generalitat un llistat amb el conjunt de compromisos pendents 
del Govern de Catalunya amb l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt de la ciutat, en el marc de 
la comissió bilateral entre ambdues institucions. 

 

E) Moció 
 

Única. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament presentada per 
la Il·lustríssima Senyora Ángeles Esteller Ruedas. 

 

F) Declaracions institucionals 
 

DI1. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1) Expressar la 
condemna més ferma vers la violència comesa per les forces armades israelianes contra la 
població palestina desarmada que es manifestava prop del mur de Gaza. El darrer dilluns 14 de 
maig, aquesta violència va provocar dotzenes de morts (58 segons algunes fonts) i milers de 
ferits. 2) Donar suport a la resolució del Consell de Drets Humans de Nacions Unides del darrer 
23 de març, a la demanda d’Amnistia Internacional i del Consell de Cooperació de Barcelona 
cap als estats perquè imposin un embargament integral a la venda d’armament a Israel, en 
compliment del codi de conducta de la UE sobre exportació d’armament, per garantint així la 
defensa dels drets humans i del dret internacional humanitari. I instar el Govern espanyol a 
garantir aquest embargament. 3) Demanar a Israel i Egipte que permetin i regulin l’entrada i 
sortida dels béns i els subministres necessaris per garantir els serveis bàsics, així com de 
persones, especialment les que necessiten tractaments mèdics no accessibles a la Franja i que 
posen en risc la seva vida. 4) Reafirmar el nostre rebuig a la decisió del president Donald J. 
Trump sobre la nova localització de l’ambaixada dels Estats Units a Israel perquè contravé la 
Resolució 478 del Consell de Seguretat de Nacions Unides. 5) Augmentar el suport a la 
UNRWA. 6) Instar a la reactivació d’un espai de diàleg internacional per abordar el conflicte 
entre Israel i Palestina, tal com indiquen les diverses resolucions de l’ONU i el Parlament 
Europeu i oferir la ciutat de Barcelona i les seves institucions a aquest efecte. 7) Instar als 
organismes internacionals (ONU i UE) perquè exhortin les autoritats israelianes a acomplir la 
Convenció de Drets dels Nens i les Nenes, ratificada per Israel el 1991, en relació amb els 400 
menors retinguts sense càrrecs en les presons de l’exèrcit d’Israel. 8) Enviar a les autoritats de 
l’Estat espanyol, la Unió Europea i l’estat d’Israel i a l’oficina d’UNRWA España, els acords de 
la proposició. 
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DI2. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda el següent: 1) Mostrar el 
rebuig del nostre Ajuntament a la presentació, per part del Govern espanyol, d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la 
universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la 
Salut. 2) Denunciar la deslleialtat institucional permanent del Govern del l’Estat a través de la 
utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de Catalunya, 
expressada a través dels nostres representants legítims al Parlament de Catalunya. 3) 
Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat que garanteix 
l’accés als col·lectius més vulnerables, tal com es recull en múltiples declaracions, resolucions i 
normes de dret internacional subscrites per l’Estat espanyol. 4) Mostrar el compromís del nostre 
Ajuntament amb una defensa activa d’aquest model davant els partits que de manera 
continuada qüestionen els valors d’una societat oberta, diversa i inclusiva. 5) Donar suport i 
subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom”, impulsat per professionals de la sanitat 
a través de la Plataforma pel dret universal a la salut. 6) Donar trasllat d’aquesta Declaració 
institucional al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
al Departament de Salut, al CatSalut i a les entitats municipalistes del nostre país (ACM i FMC). 

 
DI3. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda el següent: 1) Mostrar la 

seva satisfacció per la desaparició d’ETA, la seva dissolució unilateral, efectiva i definitiva. 2) 
Constatar que l’acció terrorista d’ETA ha causat dolor i pèrdues irreparables a milers i milers de 
persones, víctimes d’una violència injustificada i injustificable i, en aquest sentit, manifestar el 
suport i el reconeixement a les víctimes d’aquesta banda criminal durant els 50 anys de la seva 
negra història, i assumir el compromís de mantenir viu el record de les víctimes del terrorisme. 
3) Mostrar el reconeixement als aparells judicials, polítics i policials (estatals, autonòmics i 
municipals) que, en el marc del respecte absolut de la llei, han combatut ETA i han contribuït a 
la seva derrota. Així mateix, reconeixem la tasca, sovint callada i poc agraïda, que des de la 
societat civil s’ha portat a terme i que ha estat clau en la seva derrota. 4) Mostrar el nostre 
agraïment i suport a totes les organitzacions que durant anys han defensat la dignitat de les 
víctimes del terrorisme, han mantingut viva la seva memòria i han reivindicat justícia per a cada 
un dels casos. 5) Instar els cossos policials i els tribunals de justícia a continuar investigant els 
crims perpetrats per ETA que encara avui estan sense resoldre a fi que cap no quedi impune. 
6) Constatar el fracàs dels qui han pretès, amb violència, sembrant el terror, trencar la nostra 
convivència. ETA mai no hauria d’haver existit: ningú no pot prendre les armes per atacar altres 
persones en la suposada defensa d’una idea o d’un projecte. 7) Sumar-se a la iniciativa de 
mostrar el llaç blau com a símbol de la lluita contra ETA i de compromís permanent amb les 
víctimes del terrorisme, per la seva dignitat i la seva memòria i per la veritat i la justícia. 8) 
Apel·lar a la necessitat de mantenir la unitat de tots els demòcrates davant els assassins i els 
seus còmplices. 9) Demanar al Govern d’Espanya que expressi l’agraïment de la ciutadania a 
França i a la resta de països de la Unió Europea pel seu compromís i la seva col·laboració, que 
ens ha permès derrotar ETA. 

 
EL SECRETARI GENERAL 
Jordi Cases i Pallarès 


