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Secretaria General 

 

Ref.: CP 13/16 

 
ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 28 d’octubre de 
2016. 

 
Aprovació de les actes de la sessió extraordinària de 23 de setembre i de la sessió ordinària de 
30 de setembre de 2016. 

 
C) Part decisòria / Executiva 

 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
 

1.- (20150038) APROVAR definitivament la modificació dels articles 1r, 2n, 3r, 4t, 6è, 7è, 8è, 10è, 
11è i disposició addicional primera del Reglament del Consell Municipal de Lesbianes, Gais, 
Trans, Bisexuals i Intersexuals de Barcelona. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província (BOPB), a la Gaseta Municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 
2.- (CO 2016-10/22) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Patronat del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en la sessió d'11 de juliol de 2016, relatiu a l’aprovació 
definitiva de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la Llei 15/2014, de 
16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, 
com per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i d’altres modificacions 
adients, segons consta en l’expedient administratiu annex. 

 
3.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 20 d’octubre de 2016, que designa membres del 

Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet les persones següents: Sr. Valentí Oviedo 
Cornejo, Sr. Xavier Marcé Carol i Sr. Salvador Illa Roca, en substitució, respectivament, del Sr. 
Fernando Pindado Sánchez, la Sra. Berta Sureda Berna i el Sr. Carles Sala Marzal. 

 
4.- DESIGNAR el Sr. Xavier Marcé Carol com a representant de l’Ajuntament de Barcelona al 

Consell General del Consorci del Centre de Cultura Contemporània. Casa de la Caritat, en 
substitució de la Sra. Berta Sureda Berna. 

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

 
5.- (19/2016) RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia S1/D/2016-2158, de 15 de juliol de 2016, pel qual 

es resol ATORGAR la distinció de reconeixement, a títol honorífic, al Sr. Domingo Tarrasón i 
Gil, funcionari municipal amb número de matrícula 12136, d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Policia 
Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, de 17 de setembre de 1976, en reconeixement a les 
seves actuacions i col·laboració envers l’SPEIS d’aquesta ciutat. 
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6.- (77-2016) RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia S1/D/2016-2159, de 15 de juliol de 2016, pel qual 
es resol ATORGAR la Medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvament que figuren en les relacions adjuntes, en les categories d’argent i 
bronze, per haver prestat serveis sense interrupció durant 35 o 25 anys, sense cap nota 
desfavorable en els seus expedients personals; la concessió de la medalla en la categoria 
d’argent produeix els beneficis establerts a l’article 5 del Reglament d’honors i recompenses 
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, de 17 de setembre de 
1976. 

 
7.- (2016/1220) ATORGAR la Medalla d’Honor de Barcelona 2016 als ciutadans, ciutadanes i 

entitats que proposa aquest Plenari del Consell Municipal i els respectius consells de districte, 
com a mereixedors d’aquest guardó, perquè amb la pràctica de la seva labor professional o 
social han contribuït al desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. A 
iniciativa del Plenari del Consell Municipal: Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), Sr. 
Enric Argullol i Murgadas, Sr. Joan Tàpia, Fundació Vicki Bernadet, Sr. Lluís Sierra (a títol 
pòstum). A iniciativa dels consells de districte: Ciutat Vella: Sr. Vicens Forner i Escola de 
Músics i Escola de Música Juan Pedro Carrero. L’Eixample: Associació Can Roger i Sr. Victor 
Eusebio Apolinario Muraña (a títol pòstum). Sants-Montjuïc: Sr. Josep Maria Domingo Pedret i 
Taula de Dones de la Marina. Les Corts: IPT Escola Moragas i Taller Ocupacional Ariadna. 
Sarrià-Sant Gervasi: Sra. Montserrat Puig Cardona i Associació Privada AIS (Ayuda a la 
Infancia sin Recursos), Gràcia: Sra. Josefina Altés Campà i Fundació Sala Beckett / Obrador 
Internacional de Dramatúrgia. Horta-Guinardó: Comitè Allende i Sr. Josep Ferré Sempere. Nou 
Barris: Coordinadora d’Entitats SAP Muntanya i Associació Can Ensenya (associació pro 
persones amb discapacitat psíquica). Sant Andreu: Sr. Xavier Palos Ezquerra i Banc del Temps 
del Bon Pastor. Sant Martí: Associació de Dones Ambar-Prim i Fundació El Xop. 

 
8.- (1479/2015) NOMENAR com a membres del Consell de Ciutat com a persones de renom 

ciutadà, i d’acord amb l’article 7.1, apartat e) del Reglament intern del Consell de Ciutat, el Sr. 
Amadou Bocar Daff i la Sra. Wafaa Moussaoui Rahhab. 

 
9.- (20164345 i 20164346) APROVAR els expedients de reconeixement de crèdit núm. 20164345 i 

20164346, a favor de l’empresa Banco Santander, SA, amb NIF A39000013, relatius, el primer, 
a la quantitat d'11.536,32 euros, que correspon a la mensualitat de juliol de 2013 del contracte 
11003308 (lot 3 de l’expedient 20114060) de subministrament mitjançant arrendament de 16 
vehicles tipus turisme, sense distintius, per a l’ús de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que va 
quedar pendent de pagament, i el segon, a l’import de 10.815,30 euros, corresponent a la 
despesa generada per la utilització de 15 vehicles tipus turisme propietat de l’empresa indicada, 
durant el mes de desembre de 2015, i no reconeguda a l’exercici corresponent. AUTORITZAR, 
DISPOSAR i OBLIGAR a favor de l’empresa Banco Santander, SA, amb NIF A39000013, d’una 
banda, la despesa d'11.536,32 euros, IVA inclòs, 9.534,15 euros de la qual corresponen a 
l’import net i 2.002,17 euros, a l’IVA al 21%; i d’altra banda, la despesa per import de 10.815,30 
euros, IVA inclòs, 8.938,26 euros del qual corresponen a l’import net i 1.877,04 euros, a l’IVA al 
21%; ambdues a càrrec a la partida 0401 20400 13211, del 
pressupost de 2016. 

 
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
10.- (CO 2016-10/23) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat per l’Assemblea General 

del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en la sessió de 20 de juny de 2016, 
relatiu a l’ampliació de la modificació dels seus estatuts aprovats per l’Assemblea General de 
l’entitat en la sessió de 22 de juliol de 2014, amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la Llei 15/2014, de 16 
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de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa i 
altres modificacions adients, segons consta a l’expedient administratiu annex. 

 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

 

11.- (14PL16284) SUSPENDRE l’aprovació definitiva, de conformitat amb els articles 92.1.b del text 
refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i 42.5 de la Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Llei 30/92 de 26 
de novembre) del Pla especial integral i de millora urbana, per a l'ordenació de la parcel·la amb 
front als carrers de Bonaplata, 44-52, i carrer Fontcoberta, 16-24, promogut per Bigdal 5000, 
SL, tenint en compte l’existència de motius determinants de la suspensió de la seva aprovació, 
a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l’expedient i 
es dóna per reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR als promotors del pla, de conformitat 
amb l’article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, que disposen d’un termini de tres mesos, a 
comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per fer les activitats necessàries 
per continuar la tramitació; en cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient 
administratiu i es procedirà a l’arxiu de les actuacions; NOTIFICAR el present acord als 
promotors del pla. 

 

Districte de Gràcia 
 

12.- (14PL16208) RECTIFICAR, a l'empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’errada material continguda 
al document aprovat definitivament pel Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de maig 
de 2016, del Pla especial d’establiments de concurrència pública i altres activitats del Districte 
de Gràcia, d’iniciativa municipal, en el sentit a què fa referència l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament, que es dóna per reproduït a efectes de motivació; INCORPORAR la 
documentació corregida al document definitiu del pla. 

 
c) Proposicions 

 

D) Part d'impuls i control 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 
 

Es fa constar que les proposicions / declaracions de grup que es transcriuen a continuació 
tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeixen efectes jurídics 
com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal de CiU: 

 
1. (M1519/4445) El Plenari del Consell Municipal acorda: - Lamentar la política de gestos del 

Govern municipal, més centrada en la creació de polèmiques ciutadanes que en l’abordatge i la 
resolució dels problemes reals dels barcelonins i les barcelonines. – Instar el Govern municipal 
a abandonar aquesta política de gestos per centrar-se immediatament en la recerca de 
solucions efectives als problemes i reptes de Barcelona. 

 

Del Grup Municipal del PP: 
 

3. (M1519/4448) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Instar el Govern municipal a traslladar 
a aquest Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació, i en un termini no superior a tres 
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mesos, un calendari d’activitats per commemorar el 25è aniversari de la celebració dels Jocs 
Olímpics i Paralímpics de Barcelona, amb la voluntat de recuperar aquesta fita històrica i 
reeditar l’esperit d’unitat, concòrdia, orgull i il·lusió que es va viure entre els barcelonins en 
aquelles dates i en què, entre altres, figurin: - Actes de reconeixement a totes les persones, 
entitats i institucions que van tenir un paper cabdal en la nominació i posterior organització dels 
Jocs, així com als voluntaris de Barcelona 92. – Organització d’exposicions per rememorar el 
que van ser els Jocs Olímpics de Barcelona i el que va suposar per a la ciutat de Barcelona ser 
la seu d’aquest esdeveniment, en diferents àmbits, com ara el social, l’econòmic, l’urbanístic, el 
cultural i l’esportiu. – Programar diferents activitats esportives de caire popular, principalment a 
les instal·lacions esportives que van acollir proves olímpiques. – Fer una campanya de 
transmissió dels valors de l’esport i l’esport paralímpic. 2. Fer partícips d’aquesta 
commemoració les diverses administracions que van col·laborar en l’organització dels Jocs, així 
com federacions esportives i comitès olímpics i paralímpics. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
 

Es fa constar que les proposicions amb contingut de declaració institucional que es transcriuen 
a continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeixen 
efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 

 
Del Grup Municipal de BComú: 

 

1. (M1519/4461) El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Que el ple es posicioni a favor 
de les famílies afectades i que insti el Govern espanyol a eliminar de manera immediata i 
definitiva l'IRPH Entitats i els fixos establerts en substitució dels desapareguts IRPH 
Caixes/Bancs/Ceca, i modifiqui per això l'apartat 3 de de la disposició addicional 15 del Règim 
de transició per a la desaparició dels índexs o tipus d'interès de referència de la Llei 14/2013, 
de 27 de setembre, d'ajuda als emprenedors, de manera que els préstecs quedin a interès nul i 
es procedeixi a la devolució per part de les entitats de les quantitats cobrades de més de 
manera fraudulenta. Segon.- Impulsar de manera immediata un compromís ètic mitjançant 
document que reguli les relacions entre l'Ajuntament i les entitats financeres i altres proveïdors 
de la institució. Aquest document valorarà la incorporació de la mediació, la supressió de 
clàusules abusives, entre altres l’IRPH i els seus derivats, la suspensió de desnonaments en 
favor de lloguers socials i, en general, la inclusió de mesures per revertir les conseqüències que 
la mala pràctica bancària hagi causat a les famílies afectades. L'Ajuntament, preferentment, 
establirà relacions amb les entitats que subscriguin aquest compromís. Tercer.- Que aquest 
consistori, mitjançant la Unitat contra l’Exclusió Residencial (UCER) amb un paper clarament 
protagonista, treballant col·laborativament amb l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 
(OMIC), Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i Serveis Socials, posi a disposició de les famílies 
afectades que vulguin revisar la clàusula d’aplicació de l’IRPH un servei específic d’ajuda, 
assessorament, supervisió i mediació per tal d’evitar l’aplicació de mesures abusives i 
desproporcionades per part de les entitats financeres, tal com ha denunciat reiteradament la 
Comissió Europea. En el mateix sentit es garantirà la informació, formació, així com els mitjans 
personals, tècnics o físics que cadascun d’aquests òrgans pugui requerir per al 
desenvolupament correcte d’aquesta tasca. Quart.- Transmetre aquesta moció perquè es 
conegui i s’adhereixi a les entitats municipalistes, als diferents grups parlamentaris, a la 
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i a les associacions de veïns del municipi, així com 
anunciar obertament aquesta mala praxi bancària per tots els mitjans de comunicació. Cinquè.- 
Compromís de fer un seguiment actiu i recurrent en el temps (semestral o anual), pel que fa a 
les actuacions dutes a terme pels diferents actors directament implicats (UCER, OMIC, OAC i 
Serveis Socials) en l'àmbit de l'IRPH. Amb l'ànim que les promeses i les paraules es 
materialitzin en fets, i ans de transparència es realitzi un informe de situació (avaluació i 
seguiment), i que aquest s’utilitzi en pro de l’aplicació de mesures correctores o de millora en 
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benefici de totes les parts. 
 

Del Grup Municipal d’ERC: 
 

2. (M1519/4451) Que el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona insti el 
Govern espanyol a: 1) Exigir a la Comisión Nacional de Valores que exerceixi com un veritable 
registre públic, organitzant els fulls, escriptures i annexos d’actius titularitzats, a fi de poder 
oferir a les famílies afectades, de forma clara i accessible, la informació i certificació de si la 
seva hipoteca ha estat titularitzada i en quin fons d’inversió. 2) Instar l’impuls de les 
modificacions legals oportunes per tal que es garanteixi el compliment de l’obligació d’inscriure 
al Registre de la Propietat la cessió de la titularitat d’un crèdit hipotecari, amb la finalitat de 
dotar de més transparència i accessibilitat la informació referent a les titulitzacions d’hipoteques 
i dotar de més garanties els deutors afectats. 3) Sol·licitar a les entitats financeres que publiquin 
al seu web, al costat del full i l’escriptura de constitució del fons, la relació d’actius que 
componen aquest fons de titularització. 4) Comunicar aquests acords al Jutjat degà de 
Barcelona perquè, si escau, pugui acordar la suspensió dels procediments d’execució fins que 
cada entitat financera remeti certificació de si el préstec per executar ha estat titularitzat o no. 5) 
Enviar una còpia d’aquesta proposició a les oficines centrals de les entitats financeres amb 
sucursals a la nostra ciutat, al Parlament de Catalunya, a les formacions polítiques, sindicats, 
associacions veïnals, de consumidors i plataformes contra els desnonaments i per la defensa 
del dret a l’habitatge digne. 6) Incloure al web municipal un apartat amb informació sobre el 
problema de les titularitzacions, orientacions perquè el consumidor pugui saber si el seu 
préstec hipotecari ha estat titularitzat o no per la seva entitat financera i les mesures d’actuació i 
protecció, així com promoure des de l’Oficina Local d’Habitatge sessions informatives i 
d’orientació gratuïtes a tots els barris de Barcelona. 7) Que l’Ajuntament de Barcelona insti la 
Diputació de Barcelona, en el marc de les seves competències en matèria de consum, així com 
la Generalitat de Catalunya, a través d’un servei específic d’OFIDEUTE, perquè atenguin les 
sol·licituds que no s’estan atenent dels ciutadans que es trobin en una situació de llançament 
hipotecari. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 
 

3. (M1519/4442) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 
Manifestar el seu suport a totes les persones i institucions amenaçades per procediments 
judicials pel compromís amb el dret a l’autodeterminació i la sobirania, i en particular: a) 
L’expresident i exconsellers de la Generalitat per l’organització de la consulta del 9 de 
novembre de 2014. b) La presidenta del Parlament per la votació de les conclusions de la 
comissió d’estudi del procés constituent. c) Ajuntaments i càrrecs electes per haver mostrat el 
seu suport a la Declaració del Parlament del 9 de novembre de 2015, especialment al regidor 
de Vic per la imputació d’un delicte d’edició. d) A l’alcaldessa de Berga i al Govern de 
l’Ajuntament de Badalona, i a la resta de persones i institucions per l’exercici de la sobirania 
local. 2. Rebutjar la instrumentalització de la Fiscalia per part del Govern de l’Estat, així com la 
judicialització dels conflictes polítics impulsada per aquest. 3. Reafirmar el compromís amb 
l’exercici del dret inalienable a l’autodeterminació del poble català com a única sortida 
democràtica al conflicte polític amb l’Estat. 

 

F) Declaracions institucionals 
 

1.- El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Reafirmar-se en els compromisos adquirits per 
l’Ajuntament des de l’any 1998 en defensa dels drets dels animals i, per tant, aquest govern no 
executarà la sentència dictaminada pel Tribunal Constitucional, ja que no afecta les 
competències municipals. 2. Ens fem ressò de la lluita de les entitats i de la veu de la 
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ciutadania que, de manera reiterada, han promogut un posicionament actiu de l’Ajuntament de 
Barcelona en defensa dels drets del animals. 3. La declaració d’inconstitucionalitat de la llei no 
comportarà, de forma automàtica, l’expulsió de l’Ordenança municipal de l’ordenament jurídic. 
Mentre no es declari la seva nul·litat resulta aplicable a la ciutat. Per tant, l’Ajuntament de 
Barcelona reconeix com plenament vigent la prohibició recollida a l’article 10.i de l’Ordenança 
municipal de protecció, tinença i venda d’animals, i per tant, són prohibides a la ciutat les 
corrides de toros i espectacles amb toros que incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les 
sorts de la pica, de les banderilles i de l’estoc, i també els espectacles taurins de qualsevol 
modalitat que tinguin lloc dins o fora de les places de toros, així com la simulació d’espectacles 
taurins de qualsevol naturalesa sigui quina sigui la seva finalitat. 4. Recordem, igualment, que 
tot i el pronunciament d’aquesta sentència, continua vigent la prohibició genèrica de matances 
públiques d'animals (article 6.1 e) del text refós de la Llei de protecció dels animals i que així ho 
recull, en els mateixos termes, l’Ordenança municipal de protecció, tinença i venda d’animals i, 
així doncs, les corrides de toros continuaran igualment prohibides per encabir-se en la 
categoria genèrica de matança pública d’animals. 5. Reafirmem el compromís del Consell 
Plenari de fer de Barcelona una ciutat sense curses de braus i sense cap espectacle que pugui 
causar danys o patiments als animals, ni físics ni psíquics, i ens comprometem a prendre totes 
les mesures legalment adients per fer efectiu aquest compromís. 

 

2.- El Plenari del Consell Municipal acorda: - Commemorar la nominació de la ciutat de Barcelona 
com a seu de la vint-i-cinquena olimpíada de l’era moderna, el 17 d’octubre de 1986 a la ciutat 
de Lausana. - Reivindicar amb orgull el llegat tangible i intangible dels Jocs Olímpics i 
Paralímpics celebrats a la ciutat l’any 1992. - Reconèixer públicament al conjunt de 
personalitats, institucions, entitats, organitzacions, actors, agents, sectors i administracions que 
van tenir un paper actiu tant en el procés que va conduir a la nominació esmentada com al del 
disseny, la planificació i l’execució d’èxit d’un esdeveniment que va marcar un abans i un 
després en la història recent de Barcelona. - Celebrar la bona entesa i col·laboració entre totes 
les institucions implicades en l’assoliment d’aquella nominació de 1986, així com en l’èxit 
organitzatiu dels Jocs Olímpics i Paralímpics de 1992. - Reivindicar, agrair i reconèixer 
públicament la tasca altruista dels milers de voluntaris i voluntàries olímpics que amb la seva 
implicació personal van col·laborar en l’èxit dels Jocs a la ciutat, fent d’aquesta tot un referent 
internacional de mobilització cívica en pro d’un objectiu compartit. - Reconèixer la importància 
de la participació del conjunt de la societat civil barcelonina i de totes i cadascuna de les 
persones que, d’una o altra manera, van fer de la seva implicació emocional o efectiva i de 
col·laboració i participació activa, un dels principals factors per a l’èxit organitzatiu de 
l’esdeveniment. - Reivindicar el paper de lideratge i de solidaritat internacional, aprofitant 
l’oportunitat de ser el centre d’atenció del planeta. Barcelona hi va acollir fites de gran 
transcendència mundial, com la fi de l’apartheid esportiu de Sud-àfrica amb la presència de 
Nelson Mandela, la proclamació d’una treva olímpica amb relació al conflicte de l’ex-Iugoslàvia, 
i posteriorment l’ajuda a la reconstrucció de Sarajevo. - Reconèixer l’empremta inesborrable 
que, fruit d’aquella nominació, els Jocs van deixar a Barcelona i Catalunya en l’àmbit esportiu, 
urbanístic, social i de reconeixement internacional de la ciutat, fent especial èmfasi en la 
consolidació de Barcelona com a ciutat esportiva, tant des de l’organització d’esdeveniments 
com des de l’extensió de la pràctica esportiva habitual entre les barcelonines i els barcelonins. - 
Refermar el compromís de Barcelona i Catalunya amb els valors de l’olimpisme i treballar 
perquè continuï acollint esdeveniments esportius que mantinguin viu aquest compromís de la 
ciutat amb els valors de l’olimpisme. - Apostar per garantir la continuïtat de l’esperit Barcelona 
92 a través del retorn social de les inversions i l’aprofitament i l’ús social dels espais, 
equipaments i instal·lacions esportives, però també cíviques o de qualsevol altra mena que han 
ajudat a construir una ciutat amb projecció internacional, que la ciutadania reivindica amb orgull 
i que, des d’aleshores, va guanyar en benestar i qualitat de vida, en cohesió social i equilibri 
territorial. 
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3.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer- Reconèixer la 
tasca en matèria de renovació i innovació pedagògica realitzada per l’Ajuntament de Barcelona 
i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona des de fa més de 100 anys. Segon- Refermar el 
compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb l’escola pública, laica, catalana, inclusiva i de 
qualitat com a mitjà per formar infants, joves i ciutadania. Tercer- En el marc dels actes de 
commemoració del centenari de la creació de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de 
Barcelona, fer un reconeixement en forma de placa-record a les escoles sorgides a proposta 
d’aquella comissió i que continuen, després de 100 anys, compromeses com el primer dia amb 
la renovació i la innovació pedagògica a la ciutat. 

 
4.- El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de 

Barcelona amb la llibertat d’expressió, informació i premsa, drets fonamentals i inalienables de 
tota societat democràtica. 2. Rebutjar enèrgicament les pressions i desacreditacions a les quals 
les entitats Somatemps i Societat Civil Catalana han sotmès diversos periodistes durant els 
darrers mesos. Especialment, rebutgem les amenaces directes rebudes de forma reiterada pel 
fotoperiodista Jordi Borràs, conseqüència directa del senyalament públic fet per aquestes i 
altres organitzacions. 3. Volem mostrar el nostre suport i solidaritat amb els i les periodistes 
amenaçades el darrer 12 d’octubre a la plaça de Sant Jordi de Barcelona, i instem totes les 
administracions i òrgans competents a no permetre cap més acte d’exaltació feixista i neonazi 
ni el 12 d’octubre a Barcelona, ni en cap altre lloc ni dia. 

 

EL SECRETARI GENERAL, 

 
 

 
Jordi Cases i Pallarès 


