
 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 26 de gener de 
2018. 

Aprovació de les actes de la sessió de la comissió conjunta de les comissions permanents del 
Consell Municipal de 5 de desembre de 2017 i de la sessió del Plenari del Consell Municipal de 
22 de desembre de 2017. 

C) Part decisòria / executiva 

a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

3.- (E.03.6020.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al 
carrer sense nom (Motors-Tortosa), núm. 7, grafiada al plànol annex, destinada a la construcció 
i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en 
règim de lloguer social; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta 
dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada 
adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les 
condicions del document annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

4.- (E.06.6011.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada a 
la carretera de Sant Cugat, núm. 2X, grafiada al plànol annex, destinada a la construcció i 
gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d'un edifici d’habitatges protegits dotacionals en 
règim de lloguer social; SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de trenta 
dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada 
adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les 
condicions del document annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

5 - (E.06.6013.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada a 
l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, núm. 5-11, grafiada al plànol annex, destinada a la 
construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits 
dotacionals en règim de lloguer per a la gent gran; SOTMETRE l’expedient a informació pública 
durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per 
aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS 
d'acord amb les condicions del document annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present 
acord. 

6 - (E.07.6037.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 
Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al 
carrer Jorge Manrique, 14-16 / avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 37-43, grafiada al plànol 
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annex, destinada a la construcció i gestió, d'acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 
d’habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer social; SOTMETRE l’expedient a 
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 
al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real 
d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d’acord amb les condicions del document annex, que 
s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

7 - (E.07.6039.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 
Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al 
carrer de la Murtra, núm, 12-16, Mare de Déu del Coll, núm. 222-230 i camí Vell del Coll, núm. 
11-17, grafiada al plànol annex, destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament 
urbanístic, d’un edifici d'habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer per a gent gran; 
SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi 
formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució 
del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d’acord amb les condicions del document 
annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

8 - (E.09.6017.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d'aprofitament, a favor del 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al 
carrer Ferran Junoy, 104-108, amb carrer Ciutat d’Asunción, 85-87, grafiada al plànol annex, 
destinada a la construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 
d'habitatges protegits dotacionals en règim de lloguer per a joves; SOTMETRE l’expedient a 
informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 
al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada adscripció i constitució del dret real 
d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d’acord amb les condicions del document annex, que 
s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a 
concretar, clarificar i executar el present acord. 

9 - (E.10.6015.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al 
carrer de Veneçuela, núm. 96-106, grafiada al plànol annex, destinada a la construcció i gestió, 
d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges dotacionals en règim de lloguer 
social i per a gent gran; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta 
dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada 
adscripció i constitució del dret real d’aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les 
condicions del document annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

10 - (E.10.6034.17) ADSCRIURE l’ús i CONSTITUIR un dret real d’aprofitament, a favor del 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, respecte de la finca de domini públic situada al 
carrer Ciutat de Granada, núm. 95-97, grafiada al plànol annex, destinada a la construcció i 
gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici d’habitatges protegits dotacionals en 
règim de lloguer social; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de trenta 
dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada l’esmentada 
adscripció i constitució del dret real d'aprofitament; FORMALITZAR-LOS d'acord amb les 
condicions del document annex, que s'aproven, i FACULTAR l’Alcaldia per a la realització de 
totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

11 - RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 21 de desembre de 2017, que designa la Sra. Anna 
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Ferrer Giménez com a membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet en 
substitució de l'Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado. 

12 - (20180017) AUTORITZAR l'adhesió a la Declaració de Shanghai sobre ciutats saludables, de 
conformitat amb els informes i antecedents que obren a l’expedient de referència i DONAR 
compte del present acord a la Secretaria General de la FEMP. 

13 - (EM 2017-10/19) APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 
termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de l’entitat pública empresarial 
Patronat Municipal de l’Habitatge amb l’objecte de canviar la seva denominació per la d’Institut 
Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, aprovada inicialment per la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports, en la sessió de 23 d’octubre de 2017, en el sentit que 
assenyala l’informe de la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i Fundacions que figura a 
l'expedient; PUBLICAR el present acord i la modificació dels estatuts al Butlletí Oficial de la 
Província i a la Gaseta Municipal; FACULTAR, indistintament, el president i el secretari del 
Patronat Municipal de l’Habitatge, en endavant Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació 
de Barcelona, perquè puguin efectuar tots els tràmits adequats per a la plena efectivitat 
d’aquest acord. 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

Districte de Ciutat Vella 

14 - (10PL15746) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
municipal de Barcelona, la modificació del PGM a les finques núm. 13B-17 del carrer Sant Pere 
Més Alt, núm. 2-8 del carrer Amadeu Vives, núm. 1 del carrer Ciutat, per deixar sense efecte la 
modificació del PGM aprovat definitivament al mateix àmbit el 22 de juliol de 2009, d’iniciativa 
municipal; i TRAMETRE l'expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva. 

Districte de l'Eixample 

15 - (17PL16507) 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 docent situat als jardins 
dels Tres Tombs, al barri de Sant Antoni, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

16 - (17PL16508) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació de l'equipament situat 
a la plaça de Sarrià, núm. 1-4, al barri de Sarrià, promogut per BIMSA / Barcelona 
d’Infraestructures Municipals. 

Districte de Nou Barris 

17 - (17PL16506) 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 docent situat al carrer 
Pedrosa, núm. 16-20, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

18 - (17PL16509) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació de l’equipament 
esportiu i docent situat al parc de Fornells, al districte de Nou Barris, promogut pel Consorci 
d’Educació de Barcelona, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de 
Planejament, que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord. 
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Districte de Sant Andreu 

19 - (17PL16491) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla especial integral i de millora urbana per a l’ampliació de l'escola Ignasi 
Iglésias i l’equipament esportiu, situats al passeig Torres i Bages, al districte de Sant Andreu, 
promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, amb les modificacions a què fa referència 
l’informe de la Direcció de Planejament, que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, 
s’incorpora a aquest acord. 

Districte de Sant Martí 

20 - (17PL16493) APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta municipal de 
Barcelona, el Pla de millora urbana per la transformació de l’edifici industrial consolidat situat al 
carrer Badajoz, núm. 32, promogut per Valontime, SLU, amb les modificacions a què fa 
referència l’informe de la Direcció de Planejament, que consta a l’expedient i, a l’efecte de 
motivació, s’incorpora a aquest acord. 

21 - (17PL16500) SUSPENDRE l'aprovació definitiva, de conformitat amb l'article 92.1.b del text 
refós de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), de la modificació del Pla de 
millora urbana del subsector 11 del PMU per a la reforma interior del sector Llull-Pujades, 
promogut per la Junta de Compensació del Subsector 11, atesa la petició formulada per l’entitat 
promotora del planejament; ADVERTIR als promotors del pla, de conformitat amb l’article 95 de 
la Llei 39/2915, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, que disposen d’un termini de tres mesos, a comptar des del dia següent al de la 
notificació d’aquest acord, per realitzar les activitats necessàries per continuar la tramitació; en 
cas que no ho facin, es declararà la caducitat de l’expedient administratiu i es procedirà a l’arxiu 
de les actuacions; NOTIFICAR el present acord als promotors del pla. 

c) Proposicions 

D) Part d’impuls i control 

a) Proposicions / declaracions de grup 

Es fa constar que les proposicions i declaracions de grup que es transcriuen a continuació 

tenen naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeixen efectes jurídics 

com a acte administratiu resolutori.
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Del Grup Municipal Cs: 

1.  - (M1519/8044) El Plenari del Consell Municipal acorda instar el Govern perquè iniciï un pla 
d'actuacions urgents amb l'objectiu de millorar la mobilitat a la ciutat i reduir els constants 
embussos de trànsit que perjudiquen greument la qualitat de vida dels ciutadans. Aquest 
paquet d'actuacions inclourà, com a mínim, les mesures següents: - Agilitar les obres de la 
plaça de les Glòries. - Analitzar la viabilitat i les inversions necessàries per millorar la circulació 
de les rondes, així com reduir el seu impacte sonor i urbanístic. - Desenvolupar un nou model 
de tarifes del transport públic, de forma que sigui una alternativa assequible al transport privat. - 
Revisar l'actual model de carrils bici, amb l'objectiu de millorar la seguretat dels usuaris i 
garantir que la seva implantació contribueix positivament a la millora local de la mobilitat. - 
Ampliar la nova xarxa de bus ortogonal, millorar el servei als barris amb una oferta menor i 
complementar el servei amb una xarxa de busos de barri. - Actualitzar el Pla de mobilitat 
urbana de la ciutat (PMU) 2013-2018. - Instar a una revisió del Pla d'infraestructures del 
transport de Catalunya (PITC), en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de 
Foment i les entitats locals, per garantir la seva idoneïtat i el seu finançament. 

Del Grup Municipal d'ERC: 

2.  - (M1519/8056) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Constatar la gestió deficient del 
Govern municipal pel que fa a la renovació notòria i indefugible de la infraestructura del Tramvia 
Blau i a la nova urbanització de l'avinguda Tibidabo, que el Govern municipal no ha sabut 
abordar de manera integral amb la previsió, el calendari i la diligència requerits; 2. Que el 
Govern municipal faci públic, en el termini d'un mes, el projecte d'urbanització de l'avinguda 
Tibidabo, i expliciti el cost estimat, els terminis previstos per a la seva execució, etc. 3. Que 
TMB faci públic, en el termini d’un mes, el projecte de reforma integral del Tramvia Blau, i 
expliciti l'abast de les obres de modernització de la infraestructura, el cost estimat, el calendari 
previst per a l'execució dels treballs, etc. 4. Que el projecte d'urbanització de l'avinguda 
Tibidabo i el de reforma de la infraestructura del Tramvia Blau vagin coordinats en el temps i en 
l'execució per tal que els terminis d'ambdues obres siguin tan curts com es pugui. 5. Que el 
Govern municipal faci els ajustaments pressupostaris necessaris per tal d'incloure als 
pressupostos de l'exercici 2018 la partida necessària per dur a terme les obres de renovació de 
la infraestructura del Tramvia Blau, i assumeixi el compromís de reobrir el servei de la línia 
d'aquest emblemàtic tramvia abans d’acabar el mandat. 

Del Grup Municipal del PSC: 

3.  - (M1519/8051) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a assolir, en 
un termini de 3 mesos, un acord de ciutat entre tots els grups polítics i les entitats veïnals per a 
la signatura d'un compromís per la cobertura de la ronda de Dalt, que reculli les característiques 
dels projectes per desenvolupar, el calendari i pla d'inversió, i els mecanismes de seguiment. 
Que aquest compromís inclogui dotar pressupostàriament al 2018 l'execució de la cobertura i 
integració urbana de la ronda de Dalt en el tram comprès entre l'avinguda de Vallcarca i el 
Mercat de la Vall d’Hebron (fase 2), per un import mínim de 15 milions d'euros. 

Del Grup Municipal del PP: 

4.  - (M1519/8039) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a elaborar un 
informe en què es detalli els litigis iniciats o reclamacions prèvies que afecten l'Ajuntament de 
Barcelona derivats d'expedients de llicències d'activitat econòmica i d'obres, concessions per a 
prestacions de serveis i moratòries en l'actual mandat i altres, i en què s’indiqui l’estat, el 
procediment, la resolució judicial i les conseqüències econòmiques des de l'any 2015, així com 
donar compte d’aquest informe al Plenari del Consell Municipal en el termini de dos mesos. 
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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’acte d’impuls polític de l’acció del Govern i no produeixen 
efectes jurídics com a acte administratiu resolutori. 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

1 - (M1519/8059) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Constatar el malbaratament de 
recursos públics destinats a l'anomenada operacíón Copérnico, destinada a reprimir l'exercici 
del dret legítim a vot dels ciutadans de Catalunya i Barcelona, que ha costat 87 milions d'euros. 
2. Instar el Govern municipal a estudiar l'adopció de mesures jurídiques per tal que el Regne 
d'Espanya rescabali a l’Ajuntament de Barcelona pel perjudici en la imatge de la ciutat i pels 
mals causats per l'actuació dels cossos i les forces de seguretat de l'Estat, el dia 1 d'octubre. 
Del Grup Municipal de la CUP: 

2- (M1519/8048) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Instar de forma urgent el nou 
Parlament de Catalunya a defensar la vigència de totes les lleis suspeses i aprovar de nou les 
anul·lades pel Tribunal Constitucional en l'anterior legislatura, per tal de fer front a la situació 
d'emergència social. 2.- Instar el nou Govern de la Generalitat a disposar dels recursos oportuns 
per tal de fer efectives aquestes lleis aprovades, com més aviat millor un cop hagin estat 
aprovades de nou al Parlament, 3. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou 
Govern de ta Generalitat, així com a tots els grups parlamentaris de la cambra legislativa 
autonòmica. 

 
E) Moció 

Única.- APROVAR el Pla econòmic i financer consolidat 2018-2019 de l’Ajuntament de Barcelona (exp. 
F-1801), que s'annexa, en virtut de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i la tramesa als òrgans competents de la tutela financera 
de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació. 

 
F) Declaracions institucionals 

1- El Plenari del Consell Municipal acorda: 1.- Declarar Barcelona ciutat lliure de racisme, xenofòbia 
i homofòbia, 2,-Per assolir aquest repte, cal seguir treballant a la ciutat per fer possible que, 
com proclama la Declaració universal dels drets humans, totes les persones tinguin tots els 
drets i les llibertats sense cap mena de distinció. En record a l’holocaust significa afirmar que 
tothom té dret a la vida, la llibertat i la seguretat de la seva persona; a la llibertat de 
pensament, consciència i religió i a la no discriminació per motiu d’ètnia, cultura, creença, 
orientació sexual o de cap altre aspecte. 3.- Homenatjar les víctimes és un dels fonaments 
de la garantia d’una pau duradora que es basa en el record de la història per no repetir-la. 
Així, tant cal rebutjar i condemnar les opinions que neguen l'holocaust com les actuacions i 
visions xenòfobes que inciten l’odi racial o religiós, la intolerància i l’homofòbia. En aquest 
sentit, condemnem la banalització del nazisme des de qualsevol instància pública o privada 
a la ciutat. 4.- Apel·lar a la coordinació de les actuacions públiques i socials que lluiten 
contra el racisme i la discriminació, des de la defensa de la igualtat i la promoció de la 
integració social, econòmica i política de les persones diverses per condició, origen, cultura, 
pensament, religió, orientació sexual, etc., a partir del teixit associatiu i de les entitats 
específiques, així com generalistes en defensa dels drets humans. Fent especial atenció a la 
inclusió d’aquesta memòria als programes educatius. 5.- Fonamentar, en el diàleg i en la 
cooperació, la manera de superar les intoleràncies, les discriminacions esmentades al punt 
anterior i actuar amb totes les eines del sistema democràtic per donar suport a accions 
judicials en defensa de la ciutadania afectada per aquestes mostres d'odi i menyspreu per 
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racisme, xenofòbia i homofòbia. 6.- Continuar les accions de sensibilització, informació, 
divulgació, prevenció, promoció i defensa dels drets de les persones, amb especial 
rellevància al dret a la igualtat i la no discriminació per raó d'edat, ideologia, religió o 
creença, pertinença a una ètnia o nació, sexe, orientació sexual, malaltia o diferents 
capacitats. 7.- Continuar donant suport a tots els actes que se celebrin a Barcelona en 
suport de la recuperació de la memòria de l’Holocaust. 

 
2 - Coincidint amb el 79è aniversari de l’ocupació de la nostra ciutat per les tropes franquistes, el 26 

de gener de 1939, el Plenari del Consell Municipal de Barcelona acorda: Primer.- Expressar 
públicament la condemna dels expedients de depuració incoats per les autoritats municipals del 
primer franquisme, amb el vistiplau del Plenari del Consell Municipal de l'època, contra aquells 
treballadors i treballadores municipals que havien defensat la democràcia i la legitimitat de les 
institucions republicanes. Segon.- Refermar el compromís d’anul·lar i deixar sense efecte els 
expedients municipals de depuració, en compliment de l’acord aprovat per la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, durant la sessió del 17 de 
gener passat. Tercer.- Expressar el suport al personal depurat de l’Ajuntament i, per extensió, a 
tots els nostres conciutadans i conciutadanes que van ser víctimes de la repressió feixista, així 
com a les seves famílies. Quart.- Organitzar un acte al Saló de Cent de restitució pública í oficial 
de la dignitat dels treballadors i treballadores municipals depurats per les autoritats franquistes, 
en presència de les víctimes o de les seves famílies. Cinquè.- Condemnar l’actitud de Miquel 
Mateu i Pla, primer alcalde falangista de la ciutat, el comportament de la resta de membres del 
Consell Municipal i la conducta de totes les persones de l'Ajuntament que, d’una manera o una 
altra, van ser responsables de la repressió feixista en el nostre consistori o hi van col·laborar. 
Sisè.- Fer arribar aquesta declaració a les entitats de Barcelona i del conjunt del país que 
treballen per recuperar i preservar la memòria històrica. 

 
3 - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona manifesta el seu suport a la 

campanya impulsada per pensionistes i jubilats de CCOO-UGT i la PUGGC i a les seves 
reivindicacions en el sentit següent: 1- Exigir al Govern de l’Estat que variï la seva posició a la 
Comissió del Pacte de Toledo i que, sobre la base del diàleg i l'acord social i polític amplis, es 
posin en marxa les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat del Sistema Públic de 
Pensions, tal com s'ha anat fent des del 1995 amb resultats excel·lents. 2- Cal que es recuperi 
l'índex de revaloració de les pensions, i que sigui pactat en el marc del diàleg social, que 
garanteixi el manteniment del seu poder adquisitiu durant tot el període de percepció, i, mentre 
això no es produeix, el Govern ha de garantir un flux de recursos sostingut i suficient en el 
sistema de la Seguretat Social. 3- Exigir una renda mínima estatal, per millorar una llacuna molt 
concreta i molt àmplia que avui té el sistema de protecció social, ja que no està dissenyat per 
protegir els qui mai han tingut una ocupació i la busquen (joves sobretot, però també dones) i els 
aturats de llarga durada (avui ja d’un perfil sociodemogràfic amplíssim), que veuen esgotades 
les prestacions d'atur, i que es troben en una situació de necessitat perquè ni ells ni els seus 
entorns familiars tenen ingressos suficients. 4- La lluita contra la desigualtat i la pobresa ha de 
ser la prioritat que guiï les decisions econòmiques i laborals, perquè, tot i que Espanya ha 
recuperat el 2017 el volum de PIB previ a la crisi, el repartiment d'aquesta riquesa és molt 
desigual. 5- Exigir al Govern espanyol mesures eficaces contra la pobresa energètica, i que 
estableixi un autèntic bo social per a l'electricitat i el gas, que garanteixi el subministrament bàsic 
de totes les llars i impedeixi els talls de subministrament, tenint en compte els membres de la 
unitat familiar i el nivell de renda. 

4 - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Condemnar els atacs 
contra mitjans de comunicació com Crónica Global o Catalunya Ràdio que s’han produït els 
darrers mesos, que són una mostra de violència i incitació a l’odi i constitueixen un atemptat 
contra la llibertat d'expressió i la convivència, i mostrar la solidaritat amb aquests mitjans de 
comunicació i els seus treballadors. 
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5 - El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1. L’Ajuntament de 
Barcelona es compromet a continuar donant suport a la població de Casamance i a destinar-hi 
els recursos necessaris per mitjà d’organitzacions de la ciutat que tinguin coneixement de la 
regió, com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 2. L’Ajuntament de Barcelona 
reforçarà el seu treball amb la comunitat de la Casamance a Barcelona. 3. L’Ajuntament de 
Barcelona demana al Govern del Senegal que reforci el procés de pau amb la guerrilla 
d’alliberament nacional per tal que sigui més estable que els anteriors. 4. L'Ajuntament de 
Barcelona difondrà públicament aquesta declaració institucional i es compromet a elevar-la al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats 
municipalistes de Catalunya i al Govern del Senegal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL SECRETARI GENERAL, 
Jordi Cases i Pallarès 


