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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 D’ABRIL DE 2018 

(Continuació de la sessió ordinària de 23 de març de 2018) 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

D) Part d'impuls i control 
 

a) Proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/8628) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern elabori i 

presenti en el transcurs del proper plenari, un informe detallat de tots els contenciosos 

administratius que comportin associades demandes de responsabilitat patrimonial, 

detallant les estimacions econòmiques que en puguin resultar. Que el Govern informi 

els grups de l'oposició sobre l'existència o l'estat de demandes dirigides a membres del 

Govern relacionades amb la gestió del desenvolupament de les seves tasques de 

govern. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.- (M1519/8632) El Plenari del Consell Municipal acorda: Que el Govern de la ciutat 

impulsi la reforma urbanística de l'avinguda Diagonal entre el passeig de Gràcia i el 

passeig de Sant Joan, que inclogui com a mínim: 1. Ampliar les voreres, per garantir 

la seguretat dels vianants, i crear un eix cívic d'interconnexió entre Diagonal, passeig 

de Gràcia i passeig de Sant Joan. 2. Millorar el transport públic, ampliant l'ample del 

carril d'autobusos, millorant les parades i reordenant les línies. 3. Promoure la millora 

de l'accessibilitat de l'estació de metro de Verdaguer, instant la Generalitat de 

Catalunya a realitzar les obres necessàries. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/8619) El Plenari del Consell Municipal acorda que, en cas que el Govern 

municipal no aconsegueixi signar amb l'Autoritat del Transport Metropolità un 

conveni que garanteixi que la inversió pública prevista per a la connexió tramviària 

per l'avinguda Diagonal acabi beneficiant el sistema de transport públic i no 

incrementi els beneficis de cap operador privat, es dediqui el pressupost esmentat a 

millorar la xarxa de transport públic de la ciutat I de l’àrea metropolitana. 

 

Del Grup Municipal del PSC: 

4.- (M1519/8635) El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 1.- Constatar 

que el projecte 22@ ha estat una experiència d’èxit, que amb una transformació 
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urbana ha estat capaç de crear un pol d’activitat econòmica, creativitat i ocupació de 

qualitat. Un exemple positiu de col·laboració publicoprivada. 2.- 17 anys després cal 

seguir donant impuls a aquest projecte com a motor de l’economia, la cultura i la 

innovació. Un impuls que requereix tot el potencial de l’Ajuntament amb el suport de 

veïns, veïnes i societat civil. 3.- Preservar un model de mixtura d’usos que permeti 

combinar l’activitat econòmica, cultural i també usos residencials i equipaments de 

proximitat. Actualitzar aquest model tenint present els nous reptes de la ciutat, 

especialment en l’àmbit de l’habitatge. 4.- Promoure els canvis de planejament 

necessaris i, si escau, una modificació del PGM del 22@ per tal de reequilibrar els 

usos del pla vigent, augmentant la proporció d’habitatge fins a un màxim del 30% del 

sostre potencial encara per executar, tal com apunten les conclusions dels treballs de 

reflexió existents. 5.- Que els canvis plantejats en els punts anteriors es duguin a terme 

i s’introdueixin tenint en compte les singularitats, respectant aquells àmbits que 

estiguin o hagin estat transformats en usos 22@, i sense que això perjudiqui les 

iniciatives de desenvolupament que es vulguin dur a terme. 6.- En aquest sentit, 

impulsar un acord institucional, polític i ciutadà per al 22@ que sintetitzi els diferents 

treballs de reflexió, en especial els duts a terme per la Comissió Ampliada 22@, 

definint un full de ruta i les principals actuacions. 7.- Establir els mecanismes de 

seguiment de l’execució de l’acord, comptant com s’ha fet fins ara, amb la societat 

civil (universitats, entitats i associacions de veïns, entitats i associacions del món 

econòmic, institucions i administracions implicades). 

 

Del Grup Municipal del PP: 

5.- (M1519/8622) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Instar l'alcaldessa a 

incloure a la consulta ciutadana prevista pel Govern abans de l'estiu una pregunta 

sobre les qüestions següents: - Prioritzar finalitzar les obres de la L9 i el desplegament 

ple de la xarxa ortogonal abans que promoure la unió del tramvia per la Diagonal. - 

Aturar, per revisar, el desplegament dels carrils bici a la ciutat, d'acord i dialogant amb 

els veïns i els comerciants afectats, per tal de reduir l'impacte sobre el trànsit, els 

vianants i la contaminació. - Consultar als veïns i veïnes el calendari i trams d'obres 

pendents d'execució de la cobertura de la ronda de Dalt, la ronda Litoral, així com de 

la reforma de l'avinguda Meridiana. - Expressar conformitat amb el fet que els serveis 

públics es puguin prestar, de forma directa o indirecta, i al mínim cost per la 

ciutadania i màxima qualitat i eficàcia. - Considera que no haurien d'estar permesos 

els clubs on es pot fumar cànnabis en edificis residencials a Barcelona. 2. Traslladar el 

text de cada pregunta al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació d'acord 

amb l'article 74 del Reglament de participació ciutadana. 

 

Del Grup Municipal de la CUP: 

6.- (M1519/8627) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Proposar a la Generalitat 

de Catalunya —tenint en compte la situació d’intervenció del Govern de l’Estat 

espanyol respecte la seva sobirania— conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, 

un pla de xoc, a la ciutat de Barcelona, per a la gent gran, que es tradueixi en la 

construcció immediata de centres de dia i residències (de titularitat, provisió i gestió 

pública) per a la gent gran, a fi de pal·liar els dèficits més greus i actualitzar el 

conveni d’equipaments. 2. En paral·lel, continuar desenvolupant en el marc del Grup 

de Treball de Residències, integrat per la Generalitat de Catalunya, el Consorci de 
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Serveis Socials, el Consorci de Salut i l’Ajuntament de Barcelona, l’estudi de 

necessitats de centres de dia i residències, per als 73 barris, viles i pobles que 

configuren la ciutat de Barcelona. Tanmateix, aquest estudi no sols hauria de 

determinar les ràtios de servei a la població, sinó també les ràtios a les quals el 

personal dels centres i residències han de fer front, així com la seva situació laboral i 

contractual. 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/8629) Que el Govern municipal s'impliqui activament en la cerca d'una 

solució urbanística que permeti, d'acord amb el Consorci de la Zona Franca, trobar 

una ubicació en la qual la Fundació Privada Banc dels Aliments pugui desenvolupar, 

als espais òptims per a aquest fi, la seva activitat solidària. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

2.- (M1519/8633) Instar el Govern municipal a modificar l'estructura actual de la 

Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona incorporant-hi la totalitat dels 

grups municipals presents a l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat que les 

decisions que es preguin siguin representatives de la pluralitat dels grups presents al 

consistori. 

 

Del Grup Municipal d’ERC: 

 

3.- (M1519/8620) Que el Govern municipal incorpori, en el termini de 2 mesos, una 

aplicació d'open data al web de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de 

Barcelona, de tal manera que les dades d'habitatge estiguin permanentment 

actualitzades i obertes a la ciutadania. 

 

4.- (M1519/8621) Que el Govern municipal elabori un cens dels barcelonins i 

barcelonines (de naixement o d'adopció) víctimes del nazisme, i defineixi i posi en 

marxa un programa que permeti instal·lar de manera progressiva a la ciutat els 

Stolpersteine en memòria dels nostres conciutadans i conciutadanes, començant 

enguany amb un acte institucional de col·locació dels llambordins en homenatge al 

president Lluís Companys, a la plaça de Sant Jaume, i a Mercè Núñez Targa, al carrer 

de Santa Anna. Tot això en col·laboració amb les taules de la memòria històrica dels 

districtes, el Memorial Democràtic de Catalunya i el Consell de Participació d'aquesta 

institució, que agrupa les entitats memorialistes d'arreu del país. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

5.- (M1519/8623) Que presenti, en la propera sessió del Plenari del Consell Municipal i 

referent al període 2015-2017, un informe sobre la concessió de subvencions directes 

a entitats que han tingut anteriorment vinculació amb les persones que integren 

l'actual Govern municipal. 
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6.- (M1519/8625) Que el Govern municipal respecti la presència de l'exèrcit al Saló de 

l'Ensenyament, i que en garanteixi la participació normal en les properes edicions. 

 

d) Preguntes 

 

Grup Municipal Demòcrata: 

 

1.- (M1519/8630) Quines mesures prendrà el Govern municipal per assegurar el bon ús i 

el control de les finques de propietat municipal? 

 

Grup Municipal de Cs: 

 

2.- (M1519/8634) Quants litigis relacionats amb la paralització de projectes i llicències 

d'obres s'han iniciat contra l'Ajuntament, i a quant ascendeix la xifra reclamada pels 

particulars com a indemnització per la paralització d'aquests projectes? 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

3.- (M1519/8636) Considera l'alcaldessa que respectar la legalitat i l'ordre és necessari 

per al bon govern de la ciutat de Barcelona? 

 

4.- (M1519/8637) Quines accions té previstes el Govern municipal per adequar les 

condicions laborals en les quals desenvolupen la seva feina els treballadors i 

treballadores de l'Institut Municipal d'Hisenda? 

 

e) Seguiment de proposicions / declaracions de grup 

 

Grup Municipal Demòcrata: 

 

Únic.- (M1519/8631) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució del 

prec acceptat al plenari de febrer del 2018 amb el text següent: (M1519/8453) Que el 

Govern municipal doni compliment a les iniciatives aprovades i als acords assolits en 

la negociació del pressupost 2018, i executi de forma immediata les accions i 

polítiques transversals necessàries per erradicar la venda ambulant no autoritzada a la 

ciutat de Barcelona. 

 

E) Mocions 
 

F) Declaracions institucionals 


