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Ref.: CP 6/17  

 
ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 26 de maig de 
2017. 

 
Aprovació de l’acta de la sessió de 28 d’abril de 2017. 

 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

1.- (EM 2017-01/01) CESSAR en l’exercici de l’activitat econòmica acordada pel Plenari del Consell 
Municipal el 20 de desembre de 2002, consistent en la participació, mitjançant la societat 
instrumental Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el capital de la mercantil 
Mediacomplex, SA, per manca d’interès públic en la seva continuïtat segons es justifica a la 
memòria que figura a l’expedient. APROVAR, en conseqüència, ja que l’Ajuntament de Barcelona 
és l’accionista únic de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, l’alienació de les accions que 
aquesta societat té en la societat Mediacomplex, SA, de manera que l’activitat econòmica 
esmentada es considerarà extingida i liquidada a tots els efectes, una vegada executada la 
transmissió de les accions indicades de Mediacomplex, SA, que pertanyen a Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA, com a resultat de la subhasta pública, mitjançant la qual se'n 
seleccionarà l’adquirent, i amb l’ingrés a la tresoreria de l’import resultant d'acord amb el Plec de 
bases de la subhasta esmentada i amb el pacte de socis subscrit pels socis de Mediacomplex, 
SA, anomenat “Contracte entre Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, i Rilson XXI 
Inmuebles, SL, per a la venda conjunta de les accions de Mediacomplex, SA, que posseeixen”. 
APROVAR el Plec de bases de la licitació que ha de regir la subhasta pública per a l’alienació de 
les accions de Mediacomplex, SA, així com els seus documents annexos, que s’acompanyen al 
present acord. AUTORITZAR Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, a alienar les accions 
de Mediacomplex, SA, de què n’és titular, facultant-la àmpliament per tal que pugui convocar i 
seguir per tots els seus tràmits el procediment de licitació de les accions mitjançant subhasta 
pública, així com portar a terme totes les actuacions necessàries en relació amb la seva 
adjudicació. RESTAR assabentat del pacte de socis de Mediacomplex, SA, anomenat “Contracte 
entre Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, i Rilson XXI Inmuebles, SL per a la venda 
conjunta de les accions de Mediacomplex, SA, que posseeixen”, subscrit el 8 de maig de 2017, 
declarant, en atenció als acords aquí adoptats, acomplerta la condició suspensiva a què les parts 
el van subjectar. CONDICIONAR l’efectivitat de la venda a l’informe favorable de la Direcció 
General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya previst a l’article 209 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
SOTMETRE els anteriors acords a informació pública durant un període de trenta dies hàbils i, 
en el supòsit que no s’hi presentin al·legacions o reclamacions, TENIR-LOS per aprovats 
definitivament. 



2  

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 

2.- (CO 2017-05/12) APROVAR el conveni entre el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona per al finançament i desenvolupament dels serveis de salut pública a la 
ciutat de Barcelona per al període 2017-2020; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 
51.829.059,69 euros a favor de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb càrrec a la partida 
esmentada en el document comptable, dels pressupostos dels anys 2018-2020, d’acord amb 
l’establert a l’apartat A1 de l’annex 2 del conveni, i subordinada al crèdit que per a cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos; FACULTAR l’Alcaldia per realitzar totes les actuacions 
necessàries que es derivin d’aquest acord; CONDICIONAR l’efectivitat de l’acord i la signatura 
del conveni a l’aprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, del compromís econòmic de 
caràcter plurianual reflectit a l’annex 2.B del conveni. 

 

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

 

3.- ADOPTAR, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de Barcelona, com a 
soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords següents: 1r). DEIXAR sense efecte 
el nomenament del Sr. Ignasi Armengol i Villà com a director general de Barcelona de Serveis 
Municipals, SA, amb revocació expressa dels poders atorgats. 2n) NOMENAR la Sra. Marta 
Labata Salvador, directora general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, i atorgar-li els poders 
de representació que consten en el document que hi ha a l’expedient. 3r) FACULTAR, 
indistintament, el president i el secretari del Consell d’Administració per comparèixer davant 
notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, com també per complir els tràmits 
necessaris per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d’errors materials, 
en cas necessari. 

 

4.- (1/17) MODIFICAR l'adjudicació del contracte núm. 16002928, que té per objecte la contractació 
de la neteja i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits a les gerències i districtes 
de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada per acord de la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, de 16 de novembre de 2016, en execució de la 
resolució 68/2017 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el sentit d’incloure 
l’oferta inicialment exclosa de l’empresa Optima Facility Services, SL; i, per tant, ADJUDICAR els 
lots que s’indiquen a continuació (lots 1 a 10), per un import de 28.811.969,32 euros, (IVA inclòs), 
de conformitat amb les propostes de valoració i classificació contingudes a l'expedient, i d'acord 
amb les seves proposicions, en ser considerades les ofertes més avantatjoses segons els criteris 
d’adjudicació establerts al plec i les preferències declarades per les empreses, pels preus unitaris 
oferts, i amb el desglossament següent: - Lot núm. 1 (contracte 16005211): Districte de Ciutat 
Vella, Gerència de Recursos i Gerència de Recursos Humans, per un import de 5.907.054,78 
euros (IVA inclòs), a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240; - Lot núm. 2 
(contracte 16005213): Districte de l’Eixample, per un import de 2.086.993,46 euros (IVA inclòs), 
a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - Lot núm. 3 
(contracte 16005217): Districte de Sants-Montjuïc, per un import de 2.124.436,16 euros (IVA 
inclòs), a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF B60579240; - Lot núm. 4 (contracte 
16005220): Districte de les Corts, Gerència de Drets Socials, per un import de 3.064.155,18 euros 
(IVA inclòs), a l’empresa Optima Facility Services, SL, amb NIF B60124831; - Lot núm. 5 
(contracte 16005222): Districte de Sarrià - Sant Gervasi, Gerència de Seguretat i Prevenció, per 
un import de 4.162.540,40 euros (IVA inclòs), a l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, amb NIF 
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B60579240; - Lot núm. 6 (contracte 16005223): Districte de Gràcia, Gerència d’Ecologia Urbana, 
per un import de 2.251.392,36 euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges Generals i 
Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - Lot núm. 7 (contracte 16005224): Districte d’Horta-
Guinardó, per un import d'1.978.266,34 euros (IVA inclòs), a l’empresa La Bruixa Neteges 
Generals i Manteniments, SL, amb NIF B61399408; - Lot núm. 8 (contracte 16005225): Districte 
de Nou Barris, per un import de 2.106.118,48 euros (IVA inclòs), a l’empresa Optima Facility 
Services, SL, amb NIF B60124831; - Lot núm. 9 (contracte 16005226): Districte de Sant Andreu, 
per un import de 2.252.305,88 euros (IVA inclòs), a l’empresa OHL Servicios Ingesan, SL, amb 
NIF A27178789; - Lot núm.10 (contracte 16005227): Districte de Sant Martí, per un import de 
2.878.706,28 euros (IVA inclòs), a l’empresa Optima Facility Services, SL, amb NIF B60124831; 
ANUL·LAR les disposicions de despesa anteriorment efectuades i DISPOSAR a favor de 
cadascun dels adjudicataris la quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a la/es 
partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en les relacions que s’hi adjunten, condicionada a 
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost anterior a l'actual; REQUERIR els 
adjudicataris per formalitzar el contracte en el termini màxim de cinc dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció, per part dels adjudicataris, del requeriment per a la formalització, 
sempre que hagin transcorregut quinze dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la 
formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; CANCEL·LAR i RETORNAR les 
garanties definitives, que s’indiquen a continuació, ingressades per les empreses anteriorment 
adjudicatàries i que, com a conseqüència de la resolució del tribunal, han perdut aquesta 
condició: Lot núm. 2 (contracte 16005213), garantia per un import de 86.239,40 euros, amb núm. 
de dipòsit 109189, ingressat a la Tresoreria de la Corporació per l’empresa Multiserveis Ndavant, 
SL, amb NIF B60579240; Lot núm. 3 (contracte 16005217), garantia per un import de 87.786,62 
euros, amb núm. de dipòsit 109181, ingressat a la Tresoreria de la Corporació per l’empresa La 
Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, amb NIF B61399408; lot núm. 4 (contracte 
16005220), garantia per un import de 126.617,98 euros, amb núm. de dipòsit 109204, ingressat 
a la Tresoreria de la Corporació per l’empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, SA, amb NIF 
A33123498; lot núm. 8 (contracte 16005225), garantia per un import de 87.029,69 euros, amb 
núm. de dipòsit 109179, ingressat a la Tresoreria de la Corporació per l’empresa OHL Servicios 
Ingesan, SL, amb NIF A27178789. 

 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

5.- 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: 1R) DESIGNAR el Sr. 
Alexandre Masllorens Escubos membre del Consell d'Administració de la Societat Foment de 
Ciutat, SA, en substitució del Sr. Miquel Miró Barrachina. 2n) ESTABLIR que el termini de 
designació del conseller que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici 
de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 3r) 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. 
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6.- (16SD0297NT) ESTIMAR parcialment les al·legacions formulades durant el període d’exposició 
pública de la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona, 
aprovada inicialment per acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de 15 de febrer 
de 2017, d’acord amb l’assenyalat a l’informe de la Gerència Adjunta de Mobilitat i 
Infraestructures que obra a l’expedient i es dona per reproduït a efectes de motivació, i 
INCORPORAR les al·legacions estimades en el text de la modificació que es sotmet a aprovació 
definitiva. APROVAR definitivament la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i 
vehicles de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell Municipal el 27 de novembre de 1998, a 
fi d’incloure-hi determinacions relatives als vehicles de mobilitat personal, al transport de 
mercaderies, al de mercaderies perilloses i al transport escolar. DEIXAR sense efecte qualsevol 
norma municipal aprovada amb anterioritat que contradigui el que estableix aquesta modificació. 
PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i al web municipal. 

 

7.- (2017 SD 0079 CO (Exp. 760/17) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’establiment del calendari anual 
d’aportacions al sistema de finançament metropolità i el programa de col·laboració en l’àmbit de 
l’espai públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de Barcelona. AUTORITZAR I 
DISPOSAR en favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F, la quantitat de 
85.277.335,22 euros, en concepte de transferències corrents corresponents a les aportacions de 
l’Ajuntament al sistema de finançament metropolità, en compliment del conveni de col·laboració 
a què fa referència el punt primer i el conveni anterior de 4 de desembre de 2013, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 46404/943110703 o aquella que correspongui en exercicis futurs, 
precisant que l’import de 39.915.757,46 euros corresponent a l’exercici 2016, que figura en el 
conveni, ja es va consignar i obligar en la seva totalitat en el pressupost 2016. El calendari de 
pagaments anuals és el següent: 1) Exercici 2017: 20.426.142,61 euros. 2) Exercici 2018: 
20.426.142,61 euros. 3) Exercici 2019: 20.425.050,00 euros. 4) Exercici 2020: 
12.000.000,00 euros. 5) Exercici 2021: 12.000.000,00 euros. CONSIGNAR la despesa de 
34.000.000,00 euros amb càrrec al capítol 6, d’inversions, del pressupost municipal, per realitzar 
el programa de col·laboració en l’àmbit de l’espai públic, els equipaments i les infraestructures 
del municipi de Barcelona, en els exercicis 2017, 2018 i 2019. PRECISAR que l’aprovació de la 
despesa d’exercicis futurs dels acords anteriors resta sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest acord. 
FACULTAR el primer tinent d’Alcaldia, l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, la signatura d'aquest 
conveni. FACULTAR la Comissió de Govern municipal per al desenvolupament del Programa de 
col·laboració en l’àmbit de l’espai públic, els equipaments i les infraestructures del municipi de 
Barcelona 2017-2019, que figura com a annex al conveni. NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. TRAMETRE una còpia d’aquest acord i del conveni aprovat a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. TRAMETRE una còpia compulsada del 
conveni signat a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament del 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, en compliment de 
l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de Catalunya, en 
redacció donada per la Llei 16/2015. PUBLICAR un anunci de referència sobre l’aprovació i la 
signatura del conveni al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i el seu text a la Gaseta 
Municipal. 
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Districte de Ciutat Vella 
 

8.- (15PL16336) DONAR conformitat al text refós de la modificació puntual del Pla general 
metropolità als solars del carrer Princesa, 21, Boquer, 8-12 i Sant Bartomeu, 5-7, d’iniciativa 
municipal, que recull i integra en un únic text adaptat, les prescripcions assenyalades en l’acord 
adoptat per la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona, sessió de 20 de febrer de 
2017, que va aprovar definitivament la MPGM, supeditant la publicació al DOGC i conseqüent 
executivitat de l’acord al compliment de les prescripcions imposades; tot això de conformitat amb 
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; TRAMETRE el text refós a la Subcomissió d’Urbanisme 
del municipi de Barcelona. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 

9.- (16PL16438) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal 
de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità en l’àmbit de Can Batlló - Magòria, 
d’iniciativa municipal, amb les modificacions, respecte al document aprovat inicialment, a què fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; RESOLDRE les al·legacions 
presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe 
de la Direcció esmentada de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a 
l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorporen a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 
Districte d’Horta-Guinardó 

 

10.- (16PL16440) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla de millora urbana per a la qualificació de vial del passatge Arc de Sant Martí, 
d’iniciativa municipal. 

 

Districte de Sant Andreu 
 

11.- (15PL16367) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla especial de protecció del subàmbit Poble Antic i del nucli antic de Sant Andreu, 
d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció 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. 

 
Districte de Sant Martí 

 

12.- (17PL16449) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla de millora urbana de l’edifici industrial consolidat, situat al carrer Ciutat 
Granada, número 123, promogut per Jonko, SL. 
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c) Proposició 
 

Del Grup Municipal de Ciutadans: 
 

Única.- (M1519/6295) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1) La creació de la comissió d'investigació 
sobre diferents actuacions de la gestió del període 2011-2015 que han estat o estan subjectes a 
investigació per part de la Fiscalia. L’objecte de la comissió podrà ampliar-se segons l’avanç 
d’aquestes investigacions. 2) L'objecte de la comissió és el d'aclarir les possibles irregularitats 
existents, impulsar les investigacions internes en curs i definir possibles millores en els 
procediments i la gestió dels recursos de l'Ajuntament. 3) La comissió estarà constituïda per un 
membre de cada grup municipal, designats per l’alcaldessa a proposta dels portaveus, el 
president i el vicepresident de la mateixa, que seran elegits pel Plenari a proposta de l'alcaldessa 
i el regidor no adscrit. 4) La Comissió es reunirà per indicació del president o quan ho sol·licitin 
dos terços dels seus membres. A la primera sessió s'elaborarà un pla de treball i s'establirà un 
calendari a seguir. Les convocatòries de les sessions seran notificades als seus membres, amb 
una antelació mínima de 48 hores a la seva celebració, i aniran amb tots els documents per 
tractar. Les notificacions es faran per mitjà de correu electrònic, al qual s'adjuntarà tota la 
documentació per tractar, o al mateix correu s'indicarà el lloc on es podrà consultar aquesta 
documentació, des del mateix moment de la notificació. La comissió restarà vàlidament 
constituïda amb la presència del president, el secretari i almenys un terç dels seus membres. 
S'estableix el caràcter públic de les sessions de la comissió. La comissió actuarà amb vot 
ponderat, i les conclusions que presentin els grups municipals a la comissió per a la seva 
aprovació es reflectiran en un dictamen que recollirà les conclusions aprovades i que serà 
debatut, aprovat o rebutjat al Plenari Municipal. 5) La Comissió podrà requerir la compareixença 
de les persones tant de l'Ajuntament com externes que es considerin adequades per tal 
d'informar sobre els temes per tractar, sense que suposi una vulneració dels drets i deures del 
compareixent establerts a l'ordenament jurídic. 6) Aquesta comissió s’extingirà automàticament 
una vegada s'hagi portat a terme l'objecte que la motiva, això es quan el dictamen que reflecteixi 
les conclusions s'elevi al plenari per al seu debat i aprovació. 

 

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 BComú: 
 

1.- (M1519/6294) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Mostrar el compromís de l’Ajuntament 
de Barcelona per treballar, en el marc del Consorci del Palau de la Música, en la promoció de 
mesures de transparència per prevenir casos que puguin comprometre els recursos del Palau, 
així com danyar la seva imatge i prestigi. 2. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Barcelona al 
mandat democràtic sorgit del Parlament de Catalunya en què es demanava que la Generalitat 
tornés a acusar Convergència Democràtica de Catalunya, com a presumpte beneficiària del 
desviament de fons del Palau, amb la finalitat de rescabalar el patrimoni del Palau de la Música 
i la seva dignitat com a institució. 3. Mostrar el reconeixement del Plenari Municipal al Consorci 
del Palau de la Música per la decisió d’acusar formalment Convergència Democràtica de 
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Catalunya, amb els vots favorables dels dos representants de l’Ajuntament, els dos del Ministeri 
de Cultura, el representant de L’Orfeó, i les tres abstencions dels representants del Departament 
de Cultura de la Generalitat. 4. Mostrar el reconeixement del Plenari Municipal de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’acusació popular exercida per la FAVB i a totes les entitats que durant anys han 
estat lluitant pels interessos generals de la ciutat davant uns fets que han generat molta alarma 
social i un gran desprestigi a una institució cultural com el Palau de la Música. 5. Traslladar 
aquests acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat i a la Fundació del Palau de la 
Música. 

 
Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

2.- (M1519/6311) El Plenari del Consell Municipal censura l'acció del Govern municipal i demana un 
canvi de rumb en la seva política per tal de: 1. Governar des del diàleg i la cerca activa del 
consens amb els grups de l'oposició i el conjunt d'agents socials de la ciutat. 2. Governar des 
d'un ferm compromís en la defensa del civisme i la convivència a l'espai públic de la ciutat. 3. 
Governar entenent el progrés econòmic com a garantia del progrés social, de la generació 
d'oportunitats per a tothom i de la redistribució de la riquesa. 4. Governar des del respecte i el 
compliment dels acords presos per la majoria dels representants de la ciutadania al Plenari del 
Consell Municipal, les seves comissions informatives i els consells plenaris de districte, entenent 
que la participació ciutadana té en els òrgans de control i impuls del govern el seu primer i màxim 
exponent. 5. Governar des de la proposta i no des de la paràlisi i la propaganda, a l'hora de donar 
resposta al conjunt de reptes que la ciutat ha d'afrontar en l'actualitat i els que es plantegin en el 
que queda de mandat municipal. 

 
Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/6299) El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Reforçar la Unitat de 
Deontologia i Afers Interns de la Guàrdia Urbana amb el personal i els recursos necessaris per 
tal que tingui una dimensió adequada respecte al cos de la GUB. 2. Revisar els expedients de 
l’antiga Unitat de Règim Intern de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per ordre de gravetat de 
major a menor, a partir dels terminis que estableix el marc legal o davant l’aparició de nous 
elements, i emetre un informe d’aquesta revisió en el marc de la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania i Participació en el termini de 6 mesos. 3. Revisar la normativa de règim intern de 
la Guàrdia Urbana en el termini de 6 mesos. 4. Elaborar plans de formació específics per a 
actuacions de carrer que puguin suposar un risc per a les persones implicades, els mateixos 
agents de la GUB inclosos. 5. Estudiar la implantació de sistemes d’enregistrament audiovisual 
en les actuacions dels agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per garantir els drets de la 
ciutadania i dels mateixos agents actuants. 6. Planificar i calendaritzar les convocatòries de 
promoció de la GUB 2018-2022 per assolir el nombre d’agents necessaris que permetin 
desplegar correctament el Pla director de la Guàrdia Urbana i cobrir correctament el servei en 
totes les zones i franges horàries a la ciutat. 7. Publicar una memòria anual sobre suggeriments, 
agraïments i queixes relatius al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

 
Del Grup Municipal de la CUP: 

 

5.- (M1519/6307) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Que el 
Govern municipal elabori, en el termini d'un mes, una proposta de protocol per a la prevenció de 
l'ús de la dona com a reclam, objecte o qualsevol altre forma de cosificació o mercantilització 
aplicable a tots els esdeveniments i actes finançats, subvencionats, patrocinats o amb qualsevol 
altra forma de participació directa o indirecta de l'Ajuntament de Barcelona i tots els seus òrgans, 
entitats i empreses dependents. 2. Que el protocol estableixi la inclusió en plecs de condicions, 
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bases de convocatòries de subvencions, contractes, convenis i qualsevol altre instrument subscrit 
per l'Ajuntament de Barcelona i entitats dependents, que garanteixin la prevenció de les 
conductes esmentades així com la retirada del finançament o resolució de l'acord establert en 
cas d'incompliment de les mesures fixades. 3. Incloure un programa de formació especialitzada 
dels serveis d'inspecció municipal per tal de dotar l'Ajuntament de Barcelona del personal 
qualificat necessari per tal de detectar aquestes situacions, intervenir-hi de forma preventiva i 
incoar els procediments derivats del protocol, així com aplicar el règim sancionador previst en 
diverses lleis aplicables. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

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

 
Del Grup Municipal del PSC: 

 

Única.- (M1519/6310) El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Instar el Congrés dels 
Diputats a la derogació immediata de la reforma laboral, origen d’una exclusió social sense 
precedents. 2. Instar el Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre 
d’inspectors de Treball, i crear un òrgan d’actuació específic que persegueixi el que és un frau 
encobert a la Seguretat Social o, per defecte, aquesta actuï d’ofici. 3. Prendre les mesures 
escaients, com ara clàusules socials incorporades als plecs de condicions que reconeguin, com 
a mínim, el conveni sectorial de referència segons l’activitat del treballador o treballadora, per 
evitar la utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis a l’Administració pública, 
respectant-se sempre el conveni sectorial corresponent per a qualsevol treballadora o treballador 
que efectuï el servei atorgat i que incentivin aquelles ofertes presentades per les empreses 
licitadores que garanteixin un salari digne. 4. Convocar la mesa de concertació de la contractació 
pública de l’Ajuntament de Barcelona per crear un pacte entre sindicats, patronal i administració 
que estableixi els criteris per regular les subcontractacions i erradicar del territori pràctiques 
espúries en la contractació. 5. Enviar còpia d’aquesta resolució al president del Congrés dels 
Diputats, el president de la Generalitat de Catalunya, la ministra de Empleo i la consellera de 
Treball. 

 

E) Mocions 
 

M1.- DESIGNAR, com a president i vicepresidenta de la comissió no permanent d'estudi de les 
diferents solucions tècniques per aconseguir la connectivitat del transport públic a l’avinguda 
Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries, l’Im. Sr. Gerard Ardanuy Mata i la Ima. 
Sra. Janet Sanz Cid, respectivament. 

 
M2.- DESIGNAR, com a president i vicepresident de la Comissió d’Investigació sobre diferents 

actuacions de la gestió del període 2011-2015, els Ims. Srs. Santiago Alonso Beltran i Jaume 
Asens Llodrà, respectivament. 
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F) Declaracions institucionals 
 

DI1.- El Plenari del Consell Municipal de Barcelona acorda: Primer.- l’Ajuntament de Barcelona 
commemora el 40è aniversari de la primera manifestació de l’Orgull celebrada a Barcelona el 
1977 i organitzada pel Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), i s’afegeix als actes de 
memòria i celebració que organitzaran les entitats LGTBI de la ciutat durant les properes 
setmanes. Segon.- l’Ajuntament de Barcelona reconeix la importància que aquella primera 
mobilització va tenir en la lluita pels drets civils a la nostra ciutat i en l’apoderament del moviment 
LGTB del nostre país, que des de fa més de 40 anys té un paper clau en l’avenç dels drets de 
les persones LGTBI i el combat contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Tercer.- 
Reiterar el compromís de l’Ajuntament de treballar per la plena normalització social del col·lectiu 
LGTBI i per l’erradicació de qualsevol mostra d’LGTBIfòbia a la ciutat. Quart.- Instar el Govern 
municipal a instal·lar una placa a la Rambla per commemorar i recordar la celebració d’aquesta 
primera manifestació per l’alliberament LGTBI a la ciutat, ara fa 40 anys. Cinquè.- Fer arribar 
aquesta declaració a les entitats del col·lectiu LGTBI de la ciutat de Barcelona. 

 
DI2.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. Constatar la 

professionalitat i el prestigi dels agents que formen el cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 2. 
Reiterar el màxim suport i reconeixement institucional al cos de la Guàrdia Urbana i la seva 
important tasca que realitza a la ciutat de Barcelona. 

 

DI3.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Mostrar el nostre 
rebuig incondicional a tota forma de violència que s’exerceixi contra la llibertat d’expressió. 
Segon.- Mostrar la preocupació profunda pel procés de militarització del Rif, que impedeix 
l’exercici d’un diàleg normalitzat. Tercer.- Instar a la consideració, per part de les institucions 
governamentals del Regne del Marroc, del Moviment Popular Rifeny i altres moviments i agents 
socials implicats en la recerca d’una solució pacífica com interlocutors amb qui discutir al voltant 
de les reivindicacions que integra en el seu si. Quart.- Fer difusió d’aquesta declaració 
institucional i el compromís d’elevar-la al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les entitats 
municipalistes de Catalunya. 


