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Secretaria General 

Ref.: CM 15/18 

ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 26 d’octubre de 2018. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2018 

C) Part decisòria / executiva 

b) Propostes d'acord COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

1.- (CO 2018-10/11) APROVAR l’addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració general de l'Estat, la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Mobile World Capital Foundation, per a la 
creació del Consorci Barcelona Mobile World Capital, signat el 14 de febrer de 2013, per tal de donar 
compliment a la disposició addicional setanta-vuitena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2018, per la qual es manté la consideració d’esdeveniment d’excepcional 
interès públic la celebració del Barcelona Mobile World Capital i s’amplia la durada del programa de suport 
des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2020. 

2.  - (DP-2018-27147) APROVAR inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l'ús 
privatiu respecte de part de la planta baixa i la totalitat de la segona planta de l’edifici mun icipal de Can 
Saladrigas, situat al carrer Joncar, núms. 35-39, amb unes superfícies de sostre de 91,80 m2 i 1.749,65 m2, 
respectivament, en total 1.841,45 m2de sostre, grafiades al plànol annex, a favor del Consorci d’Educació de 
Barcelona, amb caràcter gratuït i un termini de quatre anys prorrogables a quatre anys més, amb la finalitat 
d’ubicar provisionalment part del programa del futur IES 22@; SOTMETRE'L a informació pública durant el 
termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per elevat automàticament 
aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; ADJUDICAR la concessió directament al Consorci d’Educació 
de Barcelona; FORMALITZAR la concessió, i FACULTAR l'Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

3,  - (2017/1007) ESTABLIR, en exercici del que preveuen els articles 60 i 61 del vigent text refós de 
l’Ordenança municipal de mercats (TROM), aprovat per acord del Consell Municipal en sessió de 28 de 
novembre de 2008 i modificat parcialment en data 28 de juny de 2013, i per a la totalitat dels mercats 
municipals de la ciutat de Barcelona, les associacions de venedors com a figura associativa encarregada de 
dur a terme les funcions de la normativa vigent; ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades per la 
Federació de Gremis Detallistes de Productes Alimenticis i Associacions de Mercats de Catalunya 
(FEGRAM) durant el període d’informació pública corresponent a l’aprovació inicial dels estatuts tipus de les 
associacions de venedors dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona, aprovació acordada per la 
Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament en data 10 de juliol de 2018, en el sentit i abast que 
s’explica a l’informe que consta a l’expedient; INADMETRE per extemporànies les al·legacions presentades 
pels senyors Fèlix Ribas Pérez i Jesús Puente Cabrerizo; APROVAR definitivament els estatuts tipus de les 
associacions de venedors dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona segons el text que consta a 
l’expedient i que incorpora les esmenes acceptades; PUBLICAR aquest acord i el text íntegre dels estatuts 
tipus al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament, i NOTIFICAR individualment a cadascuna de les associacions de venedors dels mercats 
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municipals de Barcelona la present aprovació definitiva, als efectes oportuns. 

4. - (2018/786) INADMETRE, per extemporànies, les al·legacions presentades fora del termini 
d'informació pública atorgat en l'acord d’aprovació inicial que es dirà, pels senyors Fèlix Ribas Pérez i Jesús 
Puente Cabrerizo, d’acord amb l’informe que obra a l’expedient, que motiva el present acord; APROVAR 
definitivament la modificació parcial del text refós de l’Ordenança municipal de mercats de Barcelona (TROM 
aprovat pel Consell Municipal en data 28 de novembre de 2008 i modificat parcialment en data 28 de juny de 
2013), modificació aprovada inicialment per la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament en data 10 de 
juliol de 2018, exclusivament en els articles i redactat segons la redacció que consta a l’expedient; 
PUBLICAR aquest acord i el text íntegre del TROM amb la incorporació del text objecte de la present 
modificació parcial al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

5. - (20180228) APROVAR l’expedient 20180228 de reconeixement de crèdit per un import de 6.081,42 
euros, atesa la necessitat de regularitzar les despeses a favor de l’empresa Futurgrafic, SCCL, amb CIF 
F59806711, despeses realitzades l’any 2016 i no reconegudes en l’exercici que li corresponien, 
AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l'obligació de la despesa per un import de 6.081,42 euros, amb 
càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, a favor de Futurgrafic, SCCL, amb CIF 
F59806711. 

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

6,  - (2018/592) ATORGAR la Medalla d’Or al Mèrit Científic, a títol pòstum, al Sr. Jorge Wagensberg 
Lubinski per la seva trajectòria dedicada a la ciència del més alt nivell, erudita i popular al mateix temps, i pel 
diàleg permanent que va establir amb disciplines com la literatura o l’art. 

7.  - (556/18) PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. Maria Mercedes 
Duch Méliz en nom de l’Associació d’Informació i Denúncia del Racisme Institucional: Suport i Seguiment 
Antiracista (IDRISSA), la Sra. Míriam Planas Martín, en nom de l’entitat Enginyeria sense Fronteres, i la Sra. 
Ana Menéndez Martínez de Bartolomé, en nom de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, 
contra els acords del Plenari del Consell Municipal de 10-04-2018 pel qual es rebutgen les propostes d’acord 
de les consultes ciutadanes sobre la gestió de l’aigua i sobre el canvi de nom de la plaça d’Antonio López, 
atesa la improcedència d’inaplicar els articles 18.1 f) i 74.3 del Reglament de participació ciutadana, en virtut 
del principi d’inderogabilitat singular de les disposicions de caràcter general, tal com s’exposa a l’informe 
jurídic de data 11-10-2018, que s'incorpora a l’expedient. SEGON.- DECLARAR la manca de legitimació del 
Sr. Miquel Catasús per no haver signat ni la iniciativa ciutadana sobre la gestió de l’aigua ni la iniciativa 
ciutadana sobre el canvi de nom de la plaça d’Antonio López, i ESTIMAR el recurs de reposició interposat 
per la Sra. Silvia Casorran Martos, Sra. Maria Eulàlia Colet de Fàbregues Boixar, Sra. Montserrat Benito 
Soriano, Sr. Jorge Foix Robert, Sra. Trinidad Cuesta Sànchez i Sr. Pedro Cervera Martínez, contra els 
acords del Plenari del Consell Municipal de 10-04-2018 esmentats en el paràgraf anterior, atès que els 
articles 18.1 f) i 74.3 del Reglament de participació ciutadana configuren una potestat reglada i les consultes 
ciutadanes esmentades s’adeqüen a l’ordenament jurídic, segons les consideracions dels informes jurídics 
que consten a l’expedient administratiu; i en conseqüència. TERCER.- APROVAR les consultes ciutadanes 
sobre la gestió de l’aigua i sobre el canvi de nom de la plaça d’Antonio López, en els mateixos termes i 
condicions contingudes en les propostes d’acord presentades en el plenari del Consell Municipal del dia 10-
04-2018, que literalment reproduïdes diuen; 1. “Primer.- APROVAR, a l’empara d’allò establert a l'article 35 
de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, la celebració de la consulta 
ciutadana següent: D’iniciativa ciutadana: Promoguda per l'Associació Catalana d’Enginyeria sense 
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Fronteres, per sotmetre a consulta la pregunta següent: “Vol vostè que la gestió de l’aigua a Barcelona sigui 
pública i amb participació ciutadana?” Segon.- DETERMINAR que la consulta ciutadana referent a l’apartat 
primer és d’àmbit de ciutat. Tercer.- ESTABLIR que hi poden participar les persones majors de 16 anys 
inscrites al padró municipal de Barcelona. Quart.- PROPOSAR a l'Alcaldia el nomenament com a membres 
de la comissió de seguiment per a aquesta consulta les persones següents: Montserrat Morera Isern, Àlex 
Goñi Febrer i Enric Estrenjer Mortes. Cinquè.- ATORGAR un termini de deu dies hàbils, a comptar de la 
publicació d'aquest acord, perquè les entitats inscrites en el fitxer general d’entitats ciutadanes que ho 
vulguin, sol·licitin, mitjançant escrit raonat, que se les consideri entitats interessades en el procés de 
consulta. Sisè.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 
Municipal i al web de l’Ajuntament de Barcelona. 2. Primer.- APROVAR, a l’empara d’allò establert a l’article 
35 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, la celebració de la consulta 
ciutadana següent: Iniciativa ciutadana. Promoguda per l’Associació d’Informació i Denúncia del Racisme 
Institucional: Suport i Seguiment Antiracista (IDRISSA), per sotmetre a consulta la pregunta següent: “Vostè 
està d’acord amb què es canviï ei nom de la plaça d’Antonio López pel de plaça d’Idrissa Diallo com un acte 
de reparació històrica?" Segon.- DETERMINAR que la consulta ciutadana referent a l’apartat primer és 
d’àmbit de ciutat. Tercer.- ESTABLIR que hi poden participar les persones majors de 16 anys inscrites al 
padró municipal de Barcelona. Quart.- PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament com a membres de la 
comissió de seguiment per a aquesta consulta les persones següents: Montserrat Morera Isern, Àlex Goñi 
Febrer i Enric Estrenjer Mortes. Cinquè.- ATORGAR un termini de deu dies hàbils, a comptar de la 
publicació d’aquest acord, perquè les entitats inscrites en el fitxer general d’entitats ciutadanes que ho 
vulguin, sol·licitin, mitjançant escrit raonat, que se les consideri entitats interessades en el procés de 
consulta. Sisè.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 
Municipal i al web de l’Ajuntament de Barcelona.’’ QUART.- DECLARAR, atesos els apartats 3 i 4 de l’article 
95 del Reglament de participació ciutadana, la suspensió de l'executivitat d’aquesta aprovació fins que sigui 
possible la celebració de les consultes ciutadanes; suspensió que s’ha de considerar automàticament 
aixecada un cop transcorreguts els períodes als quals fan referència els apartats esmentats 3 i 4 de l’article 
95 RPC. CINQUÈ.- ■ INCORPORAR l’informe jurídic de data 11-10-2018 a la resolució dels recursos de 
reposició, perquè els serveixi de motivació d’acord amb el que estableix l’article 88.6 LPAC i de 
fonamentació de la separació del criteri expressat a l’informe de la Comissió d’Empara, en virtut del previst a 
l’article 115.7 RPC. SISÈ.- PUBLICAR la resolució dels recursos de reposició a la Gaseta Municipal, al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal, amb el contingut establert a l’article 40.2 
LPAC; NOTIFICAR-LA a les persones i entitats interessades, i COMUNICAR-LA a la Comissió d’Empara i a 
la Síndica de Greuges. 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

8.- (20190001) INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de recollida de residus municipals i neteja de 
l'espaí públic de la ciutat de Barcelona (2019-27), amb mesures de contractació pública sostenible, amb 
núm. de contracte 18000780, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb 
un pressupost total de licitació de 2.456.595.293,44 euros, IVA inclòs, i amb un valor estimat del contracte 
de 3,254.020,934,38 €. La distribució per als lots del pressupost total de licitació és la següent: - LOT núm. 
1. Zona Centre, per un import de 930.710,626,48 euros, IVA inclòs; - LOT núm. 2, Zona Oest, per un import 
de 568.743.360,56 euros, IVA inclòs; - LOT núm. 3, Zona Nord, per un import de 415.418,645,44 euros, IVA 
inclòs; - LOT núm, 4, Zona Est i neteja de platges, per un import de 541.722.660,96 euros, IVA inclòs; 
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de prescripcions tècniques reguladores del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; 
AUTORITZAR la quantitat esmentada amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en 
aquest mateix document amb el desglossament següent: pressupost net, 2.233.268.448,58 euros; tipus 
impositiu del 10% d'lVA, i import de l'lVA de 223.326.844,86 euros; condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s, atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà 
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l'exercici següent a la seva autorització. ENCARREGAR als òrgans que tot seguit s’enumeren l’adopció dels 
actes assenyalats en cada cas per a l’execució del contracte esmentat: a) A la Comissió de Govern: - La 
incoació dels expedients relatius a l’exercici de les prerrogatives assenyalades a l’article 190 de la Llei 
9/2017 de contractes del sector públic (LCSP). - L’aprovació de les modificacions del contracte previstes al 
PCAP quan no comportin despesa o aquesta sigui igual o inferior a 15.000.000,00 d’euros. - Acordar la 
suspensió temporal del contracte. - Aprovar el pagament directe a subcontractistes en els casos previstos 
pel PCAP. b) A la Gerència de l'àmbit material del contracte: - La resolució d’incidències sorgides durant 
l’execució del contracte, prevista per l’article 97 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques. - L’aprovació de la 
liquidació del contracte amb saldo favorable al contractista si aquest és conseqüència de l'aplicació de 
l’article 309.1 de la LCSP. - La rectificació, de conformitat amb la normativa aplicable de procediment 
administratiu, d’errors materials, de fet o aritmètics, existents en la documentació del contracte i en els actes 
que es dictin per la seva adjudicació, execució i liquidació. 

 

Districte de Ciutat Vella 

9.  - (18PL16561) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificació del Pla generat metropolità a Can Seixanta, al barri del Raval, d’iniciativa 
municipal, amb les modificacions a què fa referència 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; RESOLDRE l’al·legació 
presentada en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament esmentada, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i, a l’efecte 
de motivació, s’incorpora a aquest acord, i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

Districte de Sants-Montjuïc 

10.  - (17PL16521) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificació puntual del PGM per ajustar les determinacions urbanístiques i d'ordenació de la 
subzona 22AL, a la Zona Franca de Barcelona, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què fa 
referència 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; RESOLDRE l’al·legació presentada en el tràmit d'informació pública 
de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament esmentada, de 
valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i, a l’efecte de motivació, s’incorpora a aquest acord, i 
TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

11.  - (18PL16588) APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a l'ampliació del parc de l'Oreneta i la creació de la 
zona d'habitatge de protecció en l'àmbit discontinu situat als carrers Montevideo, 33-35, i Gaspar Cassadó, 
21X, d’iniciativa municipal; amb les modificacions a què fa referència 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; RESOLDRE les 
al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe 
de la Direcció de Serveis de Planejament esmentada, de valoració de les al·legacions, que consta a 
l'expedient i, a l’efecte de motivació, s'incorpora a aquest acord, i TRAMETRE l'expedient a la Subcomissió 
d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

12.  - (18PL16528) 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), del Pla especial urbanístic per a la concreció 
d'usos del Monestir de Valldonzella, promogut pel Real Monasterio de Santa Maria de Valldonzella, atesa la 
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petició formulada pel promotor, a fi d’introduir esmenes en el document, i tot això d’acord amb l’informe de la 
Direcció d’Actuació Urbanística que consta a l’expedient i es dona per reproduït a l’efecte de motivació; 
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 del procediment i es procedirà a 
l’arxiu de les actuacions, i NOTIFICAR el present acord als promotors del pla. 

Districte de Nou Barris 

13.  - (18PL16586) 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 esportiu CEM Guineueta, al barri de 
la Guineueta, d’iniciativa municipal. 

Districte de Sant Andreu 

14.  - (18PL16577) 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 del nou mercat de Sant Andreu, 
situat a la plaça Mercadal, districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal. 

 Districte de Sant Martí 

15.  - (18SD0170 CO) APROVAR el Conveni de delegació per la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament 
de Barcelona de les competències per a la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona; ACCEPTAR 
aquesta delegació d’acord amb les condicions del conveni esmentat, condicionada al corresponent acord 
per part del Govern de la Generalitat de Catalunya; FACULTAR la quarta tinenta d’Alcaldia per a la signatura 
del conveni esmentat, així com la de tots aquells documents que se’n puguin derivar. 

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'acte d’impuls polític de l’acció del Govern / no produeixen efectes jurídics com a acte administratiu 
resolutori. 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

1. - (M1519/9930) El Plenari del Consell Municipal acorda: - El manteniment de la Unitat de Suport Policial de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, amb les seves tasques originals. - Instar el Govern municipal a posar en 
marxa un pla de contingència per fer front a la manca d’agents que pot provocar la prejubilació als 59 anys, 
que es produirà a partir del gener del 2019, tot negociant amb el Govern de l’Estat una moratòria de 18 
mesos o l’aplicació esglaonada de la norma, i a estudiar la possible implantació d’incentius als agents que 
no s’acullin a aquesta mesura. - Que el Govern municipal publiqui mensualment per tipologia i districte, les 
dades dels fets delictius que es cometin a Barcelona i les queixes per incivisme a TIRIS i al 092-112. - Que 
l'alcaldessa i regidora de Seguretat i Prevenció de Barcelona es decideixi, per fi, a exercir de regidora de 
Seguretat i Prevenció o deixi pas a un nou regidor/regidora per exercir tals funcions, tal com es va aprovar a 
la comissió extraordinària de Presidència del 8 d’agost. 

Del Grup Municipal Cs: 

2.  - (M1519/9916) El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar el Govern municipal a aplicar la nova 
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ordenança de terrasses de manera proporcionada, mantenint la configuració d'aquelles terrasses que no 
provoquen molèsties i que siguin compatibles amb unes condicions adequades de convivència i de mobilitat 
a l'espai públic. En el cas que des dels districtes es consideri la conveniència de modificar o reduir 
puntualment l'ocupació d'algunes terrasses, aquestes modificacions hauran d'estar ben justificades i 
motivades sobre la base d’una necessitat imperiosa d'interès públic. Reprovar l'actuació de la regidora del 
Districte de Ciutat Vella per les seves actuacions arbitràries en contra de les terrasses. 

Del Grup Municipal d’ERC: 

3.  - (M15Í9/9912) El Plenari del Consell Municipal acorda que el Govern municipal prengui les mesures 
següents amb relació a l'allotjament turístic a la ciutat de Barcelona. Que les plataformes de comercialització 
online tan sols permetin la publicació d'aquells anuncis d'establiments i habitatges d'ús turístic que mostrin el 
codi i número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya de la Generalitat. Que es mantingui la 
plantilla actual d'inspectors, tècnics i servei de detecció i visualització amb l'objectiu d'erradicar l'oferta 
d'allotjaments turístics il·legals. Que els serveis d'inspecció i visualització assegurin, també, l’estricte 
compliment de les normatives, tant autonòmiques com municipals, dels allotjaments inscrits al Registre de 
Turisme, i se'n revisin les llicències, si escau. Que es publiqui, actualitzat, l'informe de l’estat del Pla de xoc 
contra l'allotjament il·legal del present any 2018. 

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 de la CUP: 

2.- (M1519/9924) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer: Que 
l'Ajuntament de Barcelona faci pública la solidaritat í el seu suport a les persones afectades per l'estafa 
d’iDental a Barcelona i arreu de l’Estat espanyol. Segon: Que l'Ajuntament de Barcelona dugui a terme, dins 
les seves possibilitats, l'acompanyament de totes les persones afectades per l’estafa iDental a Barcelona. 
Tercer: Que (Ajuntament de Barcelona insti el Congrés dels Diputats a modificar o desenvolupar les lleis que 
siguin necessàries per incloure situacions de caire sanitari com les produïdes per iDental. Quart: Que 
l’Ajuntament de Barcelona insti el Govern de la Generalitat de Catalunya a seguir assessorant i 
acompanyant les persones afectades, també d'acord amb la Llei de contractes de crèdit al consum 16/2011, 
tal com està fent fins ara, amb la finalitat de cercar solucions satisfactòries per a les persones afectades. 
Cinquè: Que l’Ajuntament de Barcelona insti el CatSalut a revisar, per donar cabuda, l’ampliació en la seva 
cartera de serveis públics els tractaments de salut bucodental. Sisè: Que l'Ajuntament de Barcelona insti el 
COEC Barcelona que es facin càrrec dels peritatges dels afectats per estafa d’iDental. Setè: Traslladar 
aquests acords al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, al CatSalut, al COEC Barcelona i als 
afectats d’iDental a Barcelona. Vuitè: Constituir una taula d'experts independents, per tal de: i) determinar sí 
ha pogut concórrer responsabilitat patrimonial de les administracions públiques obligades a efectuar tasques 
d'inspecció i supervisió en l'àmbit sanitari; ii) informar, sí escau, sobre les possibles respostes legals 
dirigides a rescabalar els afectats dels danys ocasionats com a conseqüència del funcionament normal o 
anormal de l'Administració pública. 

 

F) Declaracions institucionals 

Dl1 El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Exigir la llibertat immediata 
del que fou regidor d'aquest Ajuntament i conseller d’Interior, el Sr. Joaquim Forn i Chiariello, així com de la 
resta de líders polítics i socials en presó preventiva, Sra. Carme Forcadell i Lluís, Sr. Oriol Junqueras i Vies, 
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Sr, Jordi Turull i Negre, Sr. Josep Rull i Andreu, , Sr. Raül Romeva i Rueda, Sr. Jordi Sànchez i Picanyol, Sr. 
Jordi Cuixart i Navarro i Sra. Dolors Bassa i Coll, alguns d’ells empresonats des de fa més d’un any. Segon.- 
Exigir la fi de la judicialització del conflicte polític, i reclamar que es donin totes les garanties jurídiques als 
polítics Srs. Carles Puigdemont i Casamajó, Sr. Toni Comín i Oliveres, Sr. Lluís Puig i Gordi, Sra. Meritxell 
Serret i Aleu, Sra. Anna Gabriel i Sabaté, Sra. Marta Rovira i Vergés i els activistes i artistes Srs. Adrià 
Carrasco i Josep Miquel Arenas Beltran (Valtonyc). Tercer.- Reclamar que es donin totes les garanties 
jurídiques a l’activista Sra. Tamara Vila i altres membres dels CDR acusats injustament de terrorisme. 
Quart.- Exigir una profunda reforma del sistema judicial espanyol que garanteixi la seva independència i el 
ple sotmetiment de les seves institucions a l’estat de dret i als principis democràtics, proscrivint tota actuació 
arbitrària í de persecució ideològica. Cinquè.- Dialogar i negociar amb el Govern espanyol per trobar una 
sortida a la situació actual i per celebrar un referèndum d’autodeterminació que permeti als catalans i 
catalanes decidir lliurement el seu futur. 

DI2.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.- Reconèixer la importància de la 
tasca representativa i d’impuls de les relacions econòmiques i culturals dels i les membres del cos consular 
a Catalunya, mostra de la vocació internacional de Barcelona, quarta ciutat que no és capital d'Estat —
darrere de Hong Kong, Nova York i Hamburg— amb una major representació consular. Segon.- Reiterar el 
rebuig d’aquest consistori cap a qualsevol forma de coartació de la llibertat d’expressió i manifestació, 
condemnar el responsable d’aquests abusos envers el cos consular de la ciutat i mostrar el suport als 
cònsols honoraris que n'han estat víctimes. Tercer.- Exigir l’aturada immediata d’aquests intents d’incidir en 
les relacions culturals, econòmiques, comercials i d’intercanvi de Barcelona i Catalunya amb els països 
representats pel cos consular. Quart.- Comunicar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors del Govern 
espanyol, a la Conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de 
Catalunya i a la Secretaria General del Cos Consular de Barcelona. 

DI3.- El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona declara: 1. Reprovar els actes repressius en 
contra de la ciutadania i condemnar les amenaces d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, l’amenaça 
de la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra 
els drets fonamentals. 2. Rebutjar i condemnar el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el 
conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017. 3. 
Refermar el compromís amb els valors republicans i apostar per l'abolició d’una institució caduca i 
antidemocràtica com la monarquia. 

EL SECRETARI GENERAL 
Jordi Cases i Pallarès 


