
 
 

Secretaria General 

 
 

Ref.: CP 4/17  

 
ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 31 de març de 
2017. 

 

Aprovació de les actes de la sessions extraordinària i ordinària de 24 de febrer de 2017 
 

C) Part decisòria / executiva 
 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 

1.- (2017/32) RATIFICAR l'acord de la Comissió de Govern, de 16 de febrer de 2017, que aprovà 
l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya de 9 de novembre de 2015, per al desenvolupament de l’Estratègia de recerca i 
innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) en el marc del Programa 
operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020, que inclou l’ampliació 
de les obligacions de les parts d’acord amb la normativa vigent, la modificació del termini 
d’execució fins al 31 de desembre de 2023, l’adaptació del Pla financer i la designació de 
membres de la Comissió Tècnica de Seguiment i faculta el primer tinent d’alcaldia, l’Im. Sr. 
Gerardo Pisarello Prados per a la signatura de l’addenda al conveni. 

 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

2.- (CO 2017-03/8) RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci Institut d’Infància 
i Món Urbà, en sessió de 26 d’octubre de 2016, relatiu a l’aprovació de la modificació dels seus 
estatuts amb l’objecte de canviar la seva denominació per “Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona, C”, reflectir la separació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) com a ens 
consorciat, considerar-lo mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de la resta 
d’ens consorciats, adaptar-los a les lleis 39/2015 i 40/2015, així com altres modificacions adients, 
d’acord amb el text que s’incorpora a l’expedient administratiu annex. MANIFESTAR, amb 
posterioritat a l’exercici de separació del Consorci per part de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), la voluntat de continuïtat de l’Ajuntament de Barcelona al consorci. 

 

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

 
3.- (507/16) DESESTIMAR les al·legacions formulades pel Sr. Rodolfo Martín Villa en el tràmit 

d’audiència, de conformitat amb els informes emesos pel Comissionat de Programes de Memòria 
en data 6 de març de 2017 i per Serveis Jurídics en data 10 de març de 2017; informes que es 
contrauen per determinar que l’expedient de revocació de la medalla s’ha tramitat correctament 
i de conformitat amb l’establert al Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona 
i que l’acte és motivat en el sentit que l’interessat coneix el seu 
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contingut i ha pogut manifestar la seva oposició; REVOCAR l’atorgament de la Medalla d’Or de 
la Ciutat de Barcelona al Sr. Rodolfo Martín Villa, acordat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de 
Barcelona en sessió de 30 de març de 1976. 

 
4.- (0781/17) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona a la Fundació 

Festa Major de Gràcia amb motiu del bicentenari de l’activitat i per l’ininterromput treball en favor 
de la cohesió social i la cultura catalana. 

 
5.- (420/17) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona al Sr. Paco 

Camarasa Yáñez per la seva important contribució al món literari barceloní, com a propietari de 
la llibreria Negra y Criminal i com a comissari del festival BCNegra. 

 
6.- (424/17) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Jordi Joan Alsina en 

reconeixement del seu compromís amb les tradicions culturals catalanes i la seva projecció a la 
ciutat de Barcelona, mitjançant la seva contribució en la promoció, organització i consolidació de 
la cultura popular. 

 
7.- (425/17) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Restaurant Quatre Gats, un establiment 

emblemàtic de Barcelona, amb més de 120 anys d’història. 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 

8.- (2017 SD 0033 CO) RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia, de 10 de març de 2017, que aprovà el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca sobre 
actuacions en matèria urbanística i patrimonial en el terme municipal de Barcelona. 

 
9.- (EM 2016-12/28) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 

termini d’informació pública, la memòria que preveu la justificació de la conveniència, l’oportunitat 
i l’interès públic de l’exercici de l’activitat econòmica en règim de lliure competència consistent 
en la comercialització pública d’energia elèctrica per mitjà de l’empresa pública Tractament i 
Selecció de Residus, SA (TERSA), aprovada inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat, en sessió de 14 de desembre de 2016. APROVAR l’exercici de l’activitat econòmica 
en règim de lliure competència consistent en la comercialització pública d’energia elèctrica per 
mitjà de l’empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA i ENCARREGAR-LI la 
realització dels tràmits necessaris i els esmentats a la memòria i a l’expedient EM 2016-12/28 
amb l’objecte de posar en marxa i desenvolupar l’activitat de comercialització pública d’energia 
elèctrica a què fa referència el present acord. FACULTAR, indistintament, el regidor de 
Presidència, Aigua i Energia i la directora d’Energia i Qualitat Ambiental perquè puguin efectuar 
tots els tràmits adients per a la plena efectivitat d’aquest acord. 

 

10.- (EM 2016-12/29) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 
termini d’informació pública, la modificació dels estatuts de la societat amb participació majoritària 
municipal Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), aprovada inicialment per la Comissió 
d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 14 de desembre de 2016. FACULTAR, 
indistintament, el conseller delegat i el secretari del Consell d’Administració de Tractament i 
Selecció de Residus, SA (TERSA) perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la plena 
efectivitat d’aquest acord. 
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11.- (20160056) APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració signat el 28 d’abril de 2016 entre 
els ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Barcelonès, per al manteniment i 
conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord, d’acord amb 
la normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de convenis administratius 
amb altres administracions públiques i institucions aprovada per Decret d’Alcaldia el 27 d’abril de 
2011; FACULTAR la cinquena tinenta d’alcaldia per a la seva signatura; i AUTORITZAR i 
DISPOSAR la despesa per un import de 5.975.872,05 euros amb càrrec al/s pressupost/os i 
partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
amb NIF P0800258F, per fer front a les despeses derivades d’aquesta addenda. 

 
12.- (17SD0106) Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al nou Pacte 

d’Alcaldes/ses per l’Energia Sostenible i el Clima de la Unió Europea de conformitat i amb ple 
coneixement dels compromisos establerts al document oficial del pacte. Segon.- APROVAR 
l’elaboració del Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima en el període màxim de dos anys 
com a resposta al compromís. Tercer.- FACULTAR la cinquena tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament 
de Barcelona, Janet Sanz Cid, per a la signatura del present document i annexos que es derivin 
dels acords anteriors. Quart.- NOTIFICAR el present acord al comissari d’Energia i Clima de la 
Unió Europea (de conformitat i amb els termes del model establert) i a l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Gerència de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 

 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
 

13.- (16PL16420) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificació del Pla especial d’ordenació del col·legi OAK House School, situat al 
carrer Sant Pere Claver,12-18, promogut per la Fundació Privada OAK House School, amb les 
modificacions a què fa referència l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Serveis de 
Planejament, que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 

 

14.- (14PL16284) MANTENIR la suspensió de l’aprovació definitiva, acordada pel Consell Plenari en 
sessió de 28 d’octubre de 2016, 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, en vista de 
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 dona per 
reproduït a efectes de motivació; ADVERTIR els 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 realitzar 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 Nou Barris 

 
15.- (16PL16402) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a la conservació del passatge de 
Santa Eulàlia, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què fa referència l’informe de la 
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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; TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 

Districte de Sant Martí 
 

16.- (16PL16433) 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 al carrer 
Tànger, 62-74 de Barcelona, promogut per UKE Iberia2, SLU. 

 
c) Proposició 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 

Única.- (M1519/5927) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. La creació d'una 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, d'acord amb els paràmetres 
següents: 1.1 Objecte de la comissió: Estudiar i avaluar totes les solucions tècniques per la 
connectivitat del transport públic a l’avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les 
Glòries, prenent en consideració totes les alternatives possibles, inclosa la integració de la D30 
en la nova xarxa de bus totalment implantada. Més específicament, la comissió haurà de: a) 
Avaluar tots els estudis efectuats per l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions 
competents, amb la finalitat de calcular el retorn social de les diverses solucions tècniques de 
transport públic a l’avinguda Diagonal, així com els costos d’infraestructura, interessos que se’n 
derivin, tarifa tècnica, etc. b) Avaluar “l’Estudi informatiu per a la connexió del Trambaix i el 
Trambesós” adjudicat per BIMSA, actualment en redacció. 
c) Avaluar el Projecte executiu de l’alternativa escollida per la implantació d’una xarxa tramviària 
unificada adjudicat per BIMSA, actualment en redacció. d) Avaluar qualsevol altre estudi, informe 
o document, elaborat o encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, així com els que s’encarreguin 
a demanda de la comissió o qualsevol altra entitat que, a parer dels membres de la comissió, es 
consideri d’interès per a l’anàlisi de l’objecte d’aquesta. e) Estudiar i avaluar els costos de totes 
les opcions de gestió de les xarxes de tramvia actualment existents, així com de la seva possible 
ampliació, incloent els mecanismes que caldria aplicar per garantir-ne la titularitat i gestió 100% 
públiques i l’impacte econòmic en TMB que tindria la unió dels tramvies per la Diagonal. 1.2 
Composició: la comissió d'estudi serà presidida per un regidor de l'Ajuntament escollit pel Plenari 
del Consell Municipal a proposta de l'alcalde (art. 39 ROM) i estarà integrada per dos regidors de 
cada un dels grups municipals del Consistori. 1.3 Règim de funcionament: la periodicitat de les 
reunions s’establirà en el marc de la mateixa comissió i el calendari de treball serà d’un màxim 
de 6 mesos, la comissió prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions tindran 
caràcter públic i podrà requerir la presència de persones que consideri adients per al compliment 
de la seva comesa, d'acord amb criteris anàlegs als establerts a l'article 39 ter del ROM. 1.4 La 
comissió no permanent d'estudi s'extingirà un cop estudiades totes les alternatives i s’hagi 
acomplert el calendari de treball, proposant unes conclusions que hauran de ser debatudes i 
aprovades al Plenari del Consell Municipal. 
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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 Municipals de Cs: 

 

1.- (M1519/5931) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern de la ciutat, amb relació a 
les obres de la plaça de les Glòries: 1. Assumeixi el compromís de finalitzar les obres 
d'infraestructura de les Glòries segons el projecte aprovat i establint un calendari d'execució 
d’aquestes i el termini de finalització. 2. Presenti un pla financer en què es detalli el cost 
pressupostat, els sobrecostos afegits, i el cost final previst en què es garanteixi la viabilitat i la 
continuïtat de l'obra i la previsió econòmica per a la seva finalització. Que s'inclogui tota la 
informació amb relació als sobrecostos de les obres i que es determini si existeixen 
responsabilitats sobre aquests. 3. Que es realitzi una investigació interna específica sobre el 
procés d'adjudicació de les obres de la plaça de les Glòries, amb l'objectiu de clarificar si va 
existir-hi alguna irregularitat. 4. Que es creï un grup de treball entre tots els partits polítics i els 
serveis jurídics de l'Ajuntament, per tal d'analitzar els procediments de contractació i determinar-
ne possibles millores. 

 

Del Grup Municipal del PP: 
 

3.- (M1519/5923) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern Municipal a: 1. Que el 
Consell Comarcal del Barcelonès traslladi a l’Ajuntament de Barcelona l’informe que està 
elaborant sobre l’Informe de la Sindicatura de Comptes núm. 23/2016, i en funció d’aquest 
informe, crear un grup d’estudi sobre els acords adoptats entre el Grup Consell Comarcal i 
l’Ajuntament en el període 2005-11. 2. Reclamar la dissolució del Grup del Consell Comarcal del 
Barcelonès. 

 
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.- (M1519/5912) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 
Reconèixer i reafirmar la importància d'una contractació pública sostenible que incorpori criteris 
socials i ambientals en la presa de decisions, amb l'objectiu de contribuir a la transformació 
socioeconòmica i la dinamització del teixit productiu local, i la promoció de les petites i mitjanes 
empreses i de totes aquelles organitzacions que generin impactes econòmics, socials i 
ambientals positius. 2. Manifestar la preocupació amb el text del Projecte de llei de contractes 
del sector públic presentat pel Govern del PP perquè no garanteix una contractació pública 
responsable, eficient, íntegra, transparent i sostenible. 3. Reclamar que la llei de contractes del 
sector públic incorpori els objectius concrets següents: - Suprimir les instruccions de contractació 
que cada organisme del sector públic pot redactar per regular la seva contractació i establir una 
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marc jurídic comú que, respectant les competències de les CCAA, asseguri la participació de les 
empreses i especialment les PIME en condicions de seguretat jurídica i igualtat de condicions. - 
Ampliar l'àmbit material per a la interposició del recurs especial que abasti també als contractes 
licitats públicament de llindar no harmonitzat, a l’efecte d'atacar la corrupció en la contractació 
pública i eliminar les males pràctiques, garantint, en tot cas, l'eficiència i la rapidesa a la resolució 
dels recursos que coneixen els tribunals administratius de recursos contractuals. - Regular la 
contractació dels serveis públics atenent consideracions singulars de qualitat, territorialitat i 
accessibilitat en la prestació dels serveis. - Assegurar que el concepte d'oferta econòmicament 
més avantatjosa es basi en l'òptima relació qualitat-preu, incorporant valoracions de tipus social, 
ètic, laboral, ambiental i d'igualtat de gènere. Desplegar les eines i els procediments necessaris 
perquè això sigui assumible. - Agilitzar els procediments de contractació pública i regular un 
procediment obert realment simplificat que permeti la selecció de l'oferta amb eficiència i reducció 
del termini mínim de presentació d'ofertes. - Garantir el control i la supervisió de la contractació 
pública mitjançant la creació d'un instrument nomenat des de les Corts Generals que vetlli per la 
integritat i dirimeixi els conflictes d'interessos en els procediments de contractació, al mateix 
temps que asseguri la competència lleial entre les empreses. - Regular íntegrament la 
contractació electrònica, revisant els processos i funcionalitats per agilitzar el sistema de 
comunicació entre els agents intervinents. Definir el model i els sistemes que poden seguir totes 
les administracions públiques per a la implantació de la contractació electrònica i regular el paper 
dels proveïdors privats de serveis informàtics. - Atendre les singularitats de la contractació de les 
administracions locals considerant els mitjans humans i materials de què disposa i l'amplitud de 
les seves competències directament vinculades amb la satisfacció de les necessitats vitals dels 
ciutadans del seu territori. - Regular les peculiaritats dels serveis a les persones, garantint-ne la 
universalitat i continuïtat, l'atenció a l'usuari i l'experiència de les entitats prestadores. - Potenciar 
la participació en la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, artesans i proveïdors 
locals i de proximitat i habilitar la possibilitat del pagament directe del preu al subcontractista en 
cas de morositat del contractista principal. - Regular la contractació reservada de serveis a les 
persones a favor de les empreses socials. - Establir mecanismes que facilitin la participació de 
les empreses socials en la contractació pública per promoure models de negoci generadors 
d'efectes econòmics ambientals, socials i de bon govern positius, i reservar un segment de la 
contractació no sotmesa a regulació europea a favor d'aquestes. - Regular la relació entre els 
òrgans de l'Administració local i els serveis competents en matèria d'inspecció laboral i ambiental 
per a un major control en cas d'incompliment per les empreses contractades i subcontractades 
de les seves obligacions ambientals, laborals i de Seguretat Social. - Regular la prohibició de 
contractar les empreses que directament o indirectament, mitjançant empreses interposades, 
realitzin activitats en paradisos fiscals a fi d'incomplir les seves obligacions tributàries en el país 
on duen a terme l'activitat econòmica o per a la realització d'altres activitats il·lícites que, en tot 
cas, comporten l'obtenció d'avantatges i generen una competència deslleial a les licitacions 
públiques. 4. Traslladar aquest acord a les institucions europees implicades, al Govern 
d'Espanya, a les taules del Congrés i del Senat i als grups polítics, així com a les entitats 
municipalistes i els agents patronals i sindicals del país. 

 
Del Grup Municipal del PSC: 

 

2.- (M1519/5926) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1) Donar 
suport a les reivindicacions de les treballadores i treballadors del sector de la restauració de 
l'aeroport del Prat afectats per la licitació convocada per AENA. 2) Que les administracions 
públiques intercedeixin, en la mesura de les seves possibilitats, en la defensa dels drets i la 
dignitat de les treballadores i els treballadors. 3) Instar el Govern i particularment el Ministeri de 
Foment a: a) Adoptar les mesures necessàries per a la suspensió del concurs per a la licitació 
de la restauració de l'aeroport del Prat i que es procedeixi a la seva nova convocatòria mantenint 
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la unitat de concessió. b) Adoptar les mesures necessàries per garantir subrogació dels 
treballadors a través d'allò establert a l'Estatut dels treballadors i l'Acord laboral estatal 
d'hostaleria. C) Adoptar les mesures necessàries per no permetre ofertes d'empreses licitadores 
per sota de la viabilitat empresarial, tenint en compte la previsió de facturació i els costos socials 
i laborals. d) No permetre subcontractacions d'activitats, de manera que s'evitin segregacions o 
subdivisions dins la mateixa concessionària. e) Adoptar les mesures necessàries per garantir, als 
plecs de concessió, el compliment de normes, conveni sectorial d'aplicació i acords de millora 
establerts en la concessió, per evitar ofertes temeràries per sota de la viabilitat. f) Derogar la 
reforma laboral que permet la competència deslleial entre empreses que opten a les concessions, 
unes amb el conveni del sector i unes altres amb convenis d'empresa amb salaris inferiors. Donar 
trasllat d'aquests acords al Ministeri de Foment i al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a 
AENA, als grups polítics del Congrés dels Diputats i el Senat, al Govern de la Generalitat, als 
sindicats UGT i CCOO de la Secció Sindical d'Hostaleria i als representants sindicals dels 
treballadors i treballadores del sector de la restauració de l'aeroport del Prat. 

 

E) Mocions 
 
 

F) Declaracions institucionals 
 

1.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Interposar les 
accions penals que siguin procedents davant els jutjats que corresponguin a l’efecte que, per part 
d’aquests, s’investigui/n delicte/s comes/os en el context de crims contra la humanitat per part de 
la dictadura franquista que van afectar els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, es determinin 
les circumstàncies en què va/n ser perpetrat/s, qui van ser els responsables directes i indirectes 
i, si escau, que es procedeixi a la seva imputació, processament, judici i condemna. Segon.- 
Aquestes accions s’interposaran sense perjudici de continuar impulsant adequadament la 
tramitació de les actuacions que duu a terme en exercici de la Justícia Universal a l’Argentina la 
Magistrada Dra. Maria Romilda Servini, causa 4591/10 al Jutjat de lo Criminal i Correccional 
Federal núm. 1 de la ciutat de Buenos Aires. Tercer.- L’Ajuntament de Barcelona es compromet 
a mostrar el suport i a acompanyar les iniciatives ciutadanes encaminades a iniciar procediments 
davant les jurisdiccions competents per tal de determinar responsabilitats en els crims perpetrats 
durant la dictadura franquista. Així com a adherir-se i donar suport a totes aquelles accions 
judicials ja iniciades que persegueixin la mateixa finalitat d’aquesta iniciativa i donar compliment 
al punt 6 de la 3 declaració institucional aprovada pel Consell Municipal el 2 d’octubre de 2015: 
(Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen en la querella argentina mentre no siguin 
restituïdes les famílies). 

 
2.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: - Reconeix 

institucionalment i de forma pública la tasca de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB) 
i la Fundació Imatge i Autoestima, pel seu suport a les persones que pateixen trastorns 
alimentaris i les seves famílies, i la seva tasca per prevenir-los. - Valora positivament i destaca la 
importància de la implicació del tercer sector per millorar el benestar social del conjunt de la 
població. - Renova el seu compromís per prevenir i evitar els trastorns de conducta alimentària, 
promovent el respecte i foment de la diversitat corporal, l’autoestima de la població i la 
transformació dels mals hàbits socials, amb l’objectiu d’assolir la plena salut física i psicològica 
de la població. - Insta el conjunt de les administracions públiques a donar suport a les entitats i 
iniciatives que treballen per millorar els hàbits de vida, promoure una alimentació saludable i 
prevenir els trastorns alimentaris, així com a les persones i famílies que pateixen aquestes 
situacions. - Donarà a conèixer els recursos i campanyes de l’Associació contra l’Anorèxia i la 
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Bulímia i de la resta d’entitats que treballin en aquest àmbit i ho demanin, tant als serveis socials 
municipals, els serveis educatius i els de salut —especialment en l’atenció primària—, i també 
als equipaments de proximitat, per possibilitar l’atenció i acompanyament dels afectats i familiars 
que ho necessitin. - Facilitarà formació als tècnics municipals (inclosos els educadors/es que 
participen al programa “Canvis”) sobre detecció i prevenció de TCA i la promoció dels factors de 
protecció davant aquests trastorns. - Difondrà la campanya “L’anorèxia no és culpa de ningú” a 
través de tots els canals que disposi per tal de fomentar la comprensió de la malaltia i eliminar 
l’estigma associat a les persones que pateixen un TCA i llurs famílies. - Fomentarà , a través de 
l’àrea de comerç de la ciutat, una autoestima saludable i el respecte per la diversitat corporal amb 
l’objectiu d’evitar l’aparició i el desenvolupament dels TCA i l’obesitat, donant a conèixer al sector 
el “Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i la imatge corporal”. - 
Incorporarà una clàusula preceptiva als contractes amb empreses publicitàries que treballin amb 
l’Ajuntament de Barcelona perquè s’adhereixin al “Decàleg de bones pràctiques amb imatge 
corporal i autoestima” i l’implantin. - Instarà la Secretaria General de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya a incloure en la formació dels directors i monitors de lleure la detecció i prevenció 
dels TCA. - Facilitarà el coneixement dels recursos per a la detecció i prevenció de TCA a les 
entitats de lleure que s'organitzen dins el Consell de la Joventut de Barcelona dins les taules 
periòdiques que es porten a terme des de la Regidoria d'Infància, Joventut i Gent Gran. - Farà 
arribar a les entitats i agents que participen en la campanya "T’estiu molt", activitats d'estiu 2017, 
el “Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i la imatge corporal” perquè en 
tinguin coneixement les persones que facin de director/monitor en aquestes activitats. - Instarà 
el Consorci d’Educació de Barcelona a oferir formació sobre prevenció i detecció de TCA al 
professorat de les seves escoles. - Es compromet a complir el “Decàleg de bones pràctiques 
sobre el foment de l’autoestima i la imatge corporal” i promoure el desenvolupament en prevenció 
i detecció dels TCA en l’actuació que portarà a terme la futura Oficina de Moda de Barcelona. - 
Instarà la Generalitat de Catalunya amb la finalitat que la 080 Barcelona Fashion s’adhereixi al 
“Decàleg de bones pràctiques sobre el foment de l’autoestima i la imatge corporal”. 

 

3.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona: 1. Manifesta el seu reconeixement 
cap al Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona com a entitat vinculada a la ciutat des de la 
seva fundació. 2. Reclama instal·lar als jardins del Camp de Sarrià, situats als antics terrenys de 
l'Estadi de Sarrià, una placa-mural on s’expliqui l’origen del Reial Club Deportiu Espanyol de 
Barcelona, fent un breu resum de la seva història per tal de preservar la memòria i la relació 
d’aquest club amb el barri de Sarrià. 

 
EL SECRETARI GENERAL, 

 
 

Jordi Cases i Pallarès 


