GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

15 de Desembre del 2017

Consell Municipal – Acords
ACORDS Consell Municipal, sessió de 24 de novembre de 2017.
Aprovació de les actes de les dues sessions de 26 d’octubre i de les sessions de 2 i 3
de novembre de 2017.
C) Part Decisòria / Executiva
b) Propostes d'acord
Comissió d’Economia i Hisenda
3. (E.04.6003.17) Declarar, a l’empara de l’article 20 del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, desafectada del
domini públic la finca de propietat municipal situada en el carrer Numància núm.
153-161, grafiada en el plànol annex, finca respecte la qual s’haurà de constituir un
dret de superfície a favor de la Generalitat de Catalunya, per a destinar-la a la
construcció i gestió de l’Escola Anglesola d’Educació Infantil i Primària; i adscriure al
Patrimoni Municipal d’Urbanisme la finca desafectada.

5. Iniciar els tràmits per derogar el Reglament de funcionament del mercat municipal
de Canyelles, aprovat definitivament pel Consell Plenari en data 30 de setembre de
1986; donar-li el tràmit d’informació pública que estableix l’article 52 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya; atorgar el termini de trenta dies, a comptar des del següent
al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOP), per a què els interessats puguin consultar l’expedient i, si fos el cas,
formular-ne les al·legacions i/o suggeriments que considerin adients; considerar, cas
de no presentar-se cap al·legació i/o suggeriment durant l’esmentat període,
definitivament aprovat el present acord i, en conseqüència, aplicar al funcionament
intern de l’esmentat mercat de Canyelles el règim general de funcionament previst al
Text Refós de l’Ordenança municipal de Mercats de Barcelona (TROM), aprovat per
acord del Consell Plenari en data 28 novembre de 2008.
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4. (E.06.6007.17) Cedir a la Generalitat de Catalunya, l’ús de les finques municipals
ubicades al carrer Encarnació núm. 61 i al carrer Reig i Bonet núm. 12, grafiades en
el plànol annex, per un termini de 10 anys i amb caràcter gratuït, per a ubicar-hi una
escola provisional, d’acord amb les condicions del document annex, que s’aprova;
sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi
formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió d’ús; formalitzar la cessió
en document administratiu; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.
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Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
6. Ratificar el decret de l’Alcaldia, de 26 d'octubre de 2017, que designa el Sr. Xavier
Patón Morales com a membre del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet en
substitució del Sr. Félix Ortega Sanz.
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció
7. Ratificar el decret d'Alcaldia, de 3 de novembre de 2017, que designa la Comissió
encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors pel nomenament de presidents i
vocals que hauran de constituir les Meses Electorals, formada pel director
d’Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, senyor Lluís
Sanz i Marco, el cap de Departament de Població de l’esmentat Institut, senyor Josep
F. Olivé i Figa, senyora Alicia Aira Castro i actuant com a secretari el secretari
general de l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i fixar el dia 22 de novembre a les
8:00 hores a la Sala Lluís Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª
Planta), per a la celebració de l'esmentat sorteig.

10. (1226/17) Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Sr. Amadou Bocar Sam, en
reconeixement a la seva trajectòria en la defensa dels Drets Humans a la nostra
ciutat, destacant el seu compromís i la seva lluita per defensar els drets de les
persones migrades, des d’una perspectiva intercultural i de drets de ciutadania.
11. (92/2017 RH) Desestimar la sol·licitud de concessió de la medalla d’Honor al
sofriment en la categoria d'or al caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona amb
núm. de matrícula 28028, atès que, d'acord amb els informes que figuren a
l'expedient, no s'ha apreciat la concurrència dels requisits establerts als articles 1,
3.1 i 3.2 del Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia
Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis aprovat pel Consell Plenari de 17 de
setembre de 1976.
12. (937/2016) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d'exposició
pública de l'Ordenança de Cementiris de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació
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9. Primer. Adoptar, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament de
Barcelona, com a soci únic de Barcelona Activa, SA, els acords següents: 1. Cessar
l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado com a membre del Consell d’Administració de la
Societat Barcelona Activa, SA. 2. Nomenar el Sr. Álvaro Porro González Vicepresident
del Consell d’Administració de la Societat Barcelona Activa, SA. 3. Designar la Ima.
Sra. Montserrat Ballarín Espuña com a membre del Consell d’Administració de la
Societat Barcelona Activa, SA, en substitució del Sr. Fèlix Ortega Sanz. Segon.
Establir que el termini de designació de la consellera que es nomena serà l’establert
en els respectius Estatuts, sense perjudici de la renovació que fos procedent en el
canvi de mandat consistorial. Tercer. Facultar indistintament el president i el
secretari del Consell d’Administració per comparèixer davant notari i elevar a
escriptura pública els canvis anteriors, com també per complir els tràmits necessaris
per a la seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d’errors materials
en cas necessari.
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i Seguretat i Prevenció en sessió de data 22 de març de 2017; incorporar les
al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació definitiva; aprovar
definitivament l'Ordenança de Cementiris de l'Ajuntament de Barcelona; publicar-la
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web
municipal.
13. (938/2016) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d'exposició
pública de l'Ordenança de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació
i Seguretat i Prevenció en sessió de data 22 de març de 2017; incorporar les
al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació definitiva; aprovar
definitivament l'Ordenança de Serveis Funeraris de l'Ajuntament de Barcelona;
publicar-la al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al
web municipal.
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Districte de Sants-Montjuïc

Districte de Gràcia
15. (17pl16472) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció de la titularitat, tipus i
ordenació de l’equipament del carrer Maignon/Verdi, promogut per Revelan
Inmobiliaria, SL.
Districte d'Horta-Guinardó
16. (17pl16475) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de concreció volumètrica del parc
de bombers de la Vall d'Hebron de Barcelona, d’iniciativa municipal.
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14. (16pl16407) 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), la
Modificació del Pla de Millora Urbana i Pla Especial Urbanístic de l’equipament privat
per a la precisió de l’ordenació aprovada al sector de la modificació del Pla General
Metropolità per a l’ordenació dels terrenys delimitats pels carrers de Quetzal, de la
Riera Blanca i l’Avinguda del Carrilet de Barcelona, promogut per Banc Sabadell SA
atesa l’existència de motius determinants per a la suspensió de la seva aprovació,
fonamentats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a
l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació; advertir als promotors del
Pla, de conformitat amb l’article 95 de la Llei 39/2015, 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 a realitzar les activitats necessàries per a 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.
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17. (17PL16476) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació de l’Àrea Nord de
l’equipament esportiu-docent situat al passeig de la Vall d'Hebron 264-268,
promogut per FMS Activa SL.
Districte de Sant Martí
18. (17pl16484) 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 situat al carrer Almogàvers, 177-189, promogut per Menima ITG
SLU, amb les modificacions a que fa referència l’informe de la Direcció de
Planejament; informe, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a
aquest acord; i condicionant l’executivitat i per tant la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva d’aquest planejament, a l’agrupació efectiva de les dues
parcel·les de l’àmbit.
19. (17pl16490) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació de l’escola de la
Mar Bella, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona.
20. (17PL16492) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla Especial Integral de preservació i reutilització per a ús
d'habitatge no convencional de l’edifici situat al carrer Sancho d’Àvila, 41-45.
Districte d’activitats 22@, promogut per Mahir Investments SL.
c) Proposició

Única. (M1519/7277) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona
acorda: 1. La Creació d’una Comissió no permanent d’estudi que analitzi la situació
econòmica actual de Barcelona i, proposi mesures extraordinàries de suport als
sectors econòmics afectats, com el comerç, els autònoms, la restauració, impulsar la
revisió o modificació del PEUAT, la promoció turística i la modificació de l’Ordenança
de Terrasses, d’acord amb els paràmetres següents: 1.1. Objecte de la Comissió:
Estudiar i avaluar la situació econòmica actual de Barcelona i proposar mesures
extraordinàries de suport als sectors econòmics afectats. Més específicament la
Comissió haurà de: a. Analitzar la situació econòmica actual a la ciutat, a través dels
indicadors disponibles elaborats per les diferents institucions i organismes. b.
Analitzar la situació fiscal de la ciutat de Barcelona en relació al comerç, la
restauració i als autònoms, i proposar-ne mesures. c. Valorar l’aplicació del PEUAT
des de la seva posada en marxa i els indicadors de conjuntura pel que fa a l’activitat
turística i elaborar propostes de modificació i una nova metodologia d’actualització
del mateix. d. Adaptar les mesures de promoció turística de la ciutat al moment
actual. e. Valorar les modificacions que són necessàries de l’ordenança de terrasses i
impulsar la seva tramitació immediata. 1.2. Composició: La Comissió d’estudi serà
presidida per un regidor/a de l’Ajuntament escollit pel Plenari del Consell Municipal a
proposta de l’alcaldessa (art. 39 ROM) i estarà integrada per dos regidors/es de cada
un dels grups municipals del Consistori. 1.3. Règim de funcionament: La periodicitat
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Del Grup Municipal del PSC:
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de les reunions s’establirà en el marc de la pròpia 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 les
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 en el moment que s’elabori l’informe amb la proposta
de les mesures extraordinàries de suport als sectors econòmics i s’hagi acomplert el
calendari de treball.
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que la Proposició / Declaració de Grup 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 d’ERC:
2. (M1519/7269) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona
acorda: 1. La creació d'una Taula amb la participació dels Grups Municipals que
estudiï i analitzi les alternatives existents davant l'aplicació dels nous valors
cadastrals resultants de la Ponència de Valors Cadastrals de l'any 2017, per tal de
configurar un impost el més just i equitatiu possible, amb especial atenció sobre les
famílies vulnerables, les classes mitjanes i pels sectors econòmics de la ciutat, tenint
en compte les alternatives que preveu la legislació vigent. 2. L'objectiu d'aquesta
Taula ha de ser la presentació d'un acord de ciutat en el termini de 3 mesos.
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal BnComú:
1. (M1519/7258) El 20 de juliol d’enguany, els alcaldes de Barcelona i València van
signar una Declaració Política sobre infraestructures i altres qüestions d’interès
comú, entre les quals destacava el suport institucional a l’anomenat Corredor
Mediterrani. Un suport que no és nou, ja que fa molts anys que està liderat des del
Consistori barceloní, des del govern de la Generalitat de Catalunya i l’Associació
Fermed, i amb una ingent tasca que es fa des de la Taula Estratègica de Catalunya
del Corredor Mediterrani i el Fòrum Valencià del CMED. El Consell Plenari de
l’Ajuntament de Barcelona se suma, un cop més, mitjançant aquest acte, a l’esperit i
la lletra de la Declaració Política del 20 de juliol i vol posar èmfasi en particular en els
punts següents: 1. Valorar positivament que els ajuntaments de Barcelona i València
s’hagin compromès a cooperar en la cerca de respostes originals i innovadores i a
compartir experiències en totes les matèries de responsabilitat o interès municipal o
metropolità, com són seguretat, aigua, energia, mobilitat, espai urbà, turisme,
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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.
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cultura, exclusió social, migració, refugiats, etc. 2. Ratificar la crida conjunta de
Barcelona i València perquè el Ministeri de Foment canviï la política actual
d’infraestructures en les ciutats, que no formen part ara mateix de l’agenda
prioritària. N’és un bon exponent la situació del ferrocarril a les nostres ciutats, tant
en la vessant de Rodalies, com de Llarga Distància i Transport de Mercaderies. Els
problemes ferroviaris que tenim en comú són la connexió amb les ciutats i els ports,
així com la integració urbana del pas del ferrocarril per les ciutats. Tots pateixen el
menyspreu del govern del PP pel Corredor Mediterrani. Aquesta situació injusta i
injustificable des de qualsevol punt de vista, que només s’explica per una
discriminació política, ha de ser corregida amb el corresponent esforç reparador,
sense el qual els gestos d’acostament poden quedar-se en noves cortines de fum. 3.
Constatar que València i Barcelona han donat suport conjunt a les prioritats del
Corredor Mediterrani, particularment: a. La substitució de la via única entre
Vandellòs i Tarragona per la variant que es troba en construcció des de fa tants anys
i la disponibilitat d’ample internacional des de Barcelona fins Algeciras, possibilitant
el pas directe de mercaderies cap al centre d’Europa i dels viatgers en temps i
serveis competitius de nivell europeu. b. Les millores en la connexió entre les ciutats,
que suposaria un avantatge clar de la mobilitat sostenible ferroviària front a la
mobilitat per carretera, molt més costosa en seguretat viària i negatiu impacte
ambiental i sobre la salut. c. La connexió a la xarxa dels Ports de Barcelona,
Tarragona, Castelló, Sagunt, València, Alacant i Algeciras i la disponibilitat de
suficient capacitat de servei per a mercaderies i rodalies al llarg del Corredor en
aquells trams on calgui superar disfuncions entre uns tipus de trànsit i altres. 4.
Valorar que la proposta conjunta tingui com a referents les noves tendències
europees en cohesió, sostenibilitat i transports, on cada vegada se li dóna mes
importància a la mobilitat sostenible, en modes ferroviaris i marítims. Cal una
coordinació que permeti una retroalimentació entre la xarxa transeuropea, la
mobilitat sostenible metropolitana i regional, i el trànsit intercontinental marítim. 5.
Ratificar que cal capgirar l’enfocament de la política de ciutats del Ministeri de
Foment, assolint la igualtat de prioritat, si més no, amb les polítiques modals i
interurbanes. Cal formular una altra política d’infraestructures estatals a les ciutats,
que es basi en el fet que les ciutats són el lloc on viu la majoria de la població i
l’origen i la destinació dels viatgers. El titular de la infraestructura no pot inhibir-se
de com interaccionen la ciutat i el ferrocarril. L’objectiu preferent hauria de ser
resoldre l’execució de les actuacions d’integració del ferrocarril que es troben
pràcticament bloquejades. 6. Insistir que per a Barcelona els projectes clau
d’integració urbana del ferrocarril i punt neuràlgic de connexió al Corredor
Mediterrani de la pròpia ciutat i de tota l’Àrea Metropolitana són l’estació de Sagrera,
la connexió amb el Port i la resta de prioritats establertes per la Taula Estratègica del
Corredor Mediterrani. Per tots aquests motius, és adient que els alcaldes de València
i Barcelona hagin reclamat al ministre de Foment un canvi en profunditat de la
política en aquests àmbits i un règim d’igualtat en les prioritats de les
infraestructures intraurbanes de competència de l’Administració Central, així com de
les operacions d’integració pendents en les dues ciutats. El Consell Plenari dona
suport explícit a les reivindicacions expressades per ambdós alcaldes el dia 20 de
juliol, i expressament també al Manifest, així com a la voluntat de celebrar una
jornada de treball amb la participació de totes les ciutats naturalment implicades i els
governs de la Generalitat de Catalunya i de València, amb l’objectiu de fer visible
amb claredat la confluència d’interessos, posar en comú els respectius projectes
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d’integració urbana i exigir els canvis i els compromisos necessaris del Ministeri de
Foment. També insta el Govern central a mirar de reunir el màxim suport d’altres
ciutats europees i de les instàncies europees competents en matèria de
desenvolupament regional i sostenibilitat.
Del Grup Municipal Demòcrata:
2. (M1519/7273) El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Exigir, de forma
immediata, dels responsables del Govern espanyol, especialment la vicepresidenta
Soraya Saenz de Santamaría, les explicacions pertinents per tal que doni a conèixer
totes i cadascuna de les circumstàncies que envolten la relació admesa per fonts
oficials entre Abdelbaki Es Satty i el CNI. 2. Demanar concretament que s'informi a la
ciutadania sobre quines relacions havia tingut i tenia aquesta persona amb els
serveis d'informació espanyols, durant quin període de temps i a quins
comandaments o responsables reportava. 3. Demanar saber des de quin moment el
Govern espanyol fou coneixedor de l'existència d'aquest vincle i perquè ha estat
amagat fins ara. 4. Exigir les responsabilitats polítiques pertinents davant l'escàndol i
la incapacitat manifesta del Govern espanyol per evitar els atemptats del dia 17 i 18
d'agost a Barcelona i Cambrils. 5. Reiterar l'agraïment d'aquest Consell Plenari a la
tasca realitzada pel cos dels Mossos d'Esquadra, concretament als seus màxims
responsables, Honorable conseller Joaquim Forn i el major Josep Lluís Trapero.

Única. Primer. Constituir, de forma excepcional, la Comissió conjunta de les
comissions permanents del Consell Municipal establertes a la Disposició Addicional
Segona del Reglament Orgànic Municipal per a les sessions del mes de desembre de
2017. Segon.- Establir que l’àmbit d’actuació, el funcionament i la composició de la
comissió ha de respondre als criteris següents: a) Estar formada pels 15 regidors i
regidores membres de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i
Seguretat i Prevenció. b) La Presidència i la Vicepresidència de la Comissió recauran,
respectivament, en la presidenta i el vicepresident de la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. c) L’àmbit material de la
comissió inclou totes aquelles matèries relacionades en la Disposició Addicional
Segona per a les comissions de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció, d’Economia i Hisenda, de Drets Socials, Cultura i Esports, i
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. d) L’estructura de l’ordre del dia de la comissió
inclourà els apartats detallats a l’article 92.1 del ROM desenvolupat per l’acord de la
Junta de Portaveus de 29 de setembre de 2015 relatiu als Criteris interpretatius del
Reglament Orgànic Municipal en relació a l’estructura de l’ordre del dia de les
sessions del Consell Municipal. e) Les funcions de la Comissió són les recollides a
l’article 12 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de
Barcelona i a l’article 34 del Reglament Orgànic Municipal essent, en tot cas, les
següents: 1.- Facultats resolutives com a òrgan de representació, atribuïdes o
delegades pel Plenari del Consell Municipal. 2. Dictaminar o informar sobre els
assumptes que han de ser sotmesos al Plenari del Consell Municipal. 3. Impulsar
l’activitat dels òrgans de l’administració municipal executiva. 4. Controlar i fiscalitzar
l’activitat dels òrgans executius de govern i de l’administració municipal. f) Aquesta
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E) Moció
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comissió celebrarà una única sessió el dia 5 de desembre de 2017, l’acta de la qual
serà aprovada en la primera sessió del Plenari del Consell Municipal que se celebri.
F) Declaracions Institucionals

2. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: - Expressar
el suport al comunicat que ha elaborat el col·lectiu Som Escola en defensa de l’escola
catalana. – Rebutjar les paraules de diferents ministres que han atacat el model
d’escola catalana. – Manifestar el rebuig als atacs que està rebent aquests darrers
dies l’escola catalana i que apunten directament als centres educatius i als seus
docents, per boca del ministre de “Asuntos exteriores y cooperación” Alfonso Dastis
Quecedo i del ministre de “Educación, cultura y deporte” Íñigo Méndez de Vigo, entre
d’altres. – Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens
que hem construït els darrers 30 anys. – Demanar la rectificació dels ministres Dastis
i Méndez de Vigo, i la disculpa pública de dirigents polítics i mitjans de comunicació
que han mentit deliberadament. – Condemnar el fet que entitats com a Societat Civil
Catalana estan realitzant accions per a fomentar la denúncia de docents. –
Manifestar el suport del Consell Municipal de Barcelona als 8 docents de la Seu
d’Urgell que han estat citats a declarar al Jutjat de Primera Instància i estan sent
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1. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona es compromet a
promoure les accions següents: - Desenvolupar el proper Pla Local de Seguretat
Viària i el proper Pla de Mobilitat Urbana, de forma que recullin el concepte de Visió 0
i recullin les actuacions i mesures en matèria de millora de la seguretat de la
mobilitat. - Impulsar i augmentar les mesures d’enforcement encaminades a corregir
les pautes i els comportaments de risc amb l’objectiu de vetllar per la seguretat
viària de tots els usuaris de la via. Cal fer complir les normes de circulació amb més
contundència, respectar els límits de velocitat i els ambres, entre d’altres. Fomentar i difondre la cultura de la consciència i de la seguretat viària promovent els
valors del respecte, la responsabilitat, la convivència i la prudència. - Desenvolupar
mesures de pacificació del trànsit en aquells àmbits de la ciutat que no formen part
de la xarxa bàsica. - Estudiar i fer seguiment de les característiques dels accidents
amb l’objectiu d’analitzar i millorar, si s’escau, la infraestructura, la senyalització i les
condicions d’ús de les vies de la ciutat. - Dotar a la ciutat d’una infraestructura
segura, connexa i contínua per la utilització de la bicicleta, que minimitzi el conflicte
amb el vianant i doni seguretat al seu ús davant dels vehicles motoritzats. - Impulsar
mesures de sensibilització per tal transmetre a la societat la magnitud, l’impacte i
repercussions que els accidents mortals i greus tenen en l’entorn familiar. Augmentar el nombre de campanyes de control d’alcohol i drogues. - Treballar pel
reconeixement social i l’atenció a les víctimes, oferint-los assistència i
acompanyament, i reforçant el paper de les entitats. – Col·laborar i fer difusió de les
campanyes de comunicació i sensibilització per conscienciar dels riscos potencials a
la via. - Promoure activitats i cursos de formació per treballar per a una educació en
seguretat viària. - Seguir amb la formació a les escoles i col·lectius com la gent gran.
- Organitzar accions de sensibilització com xerrades, conferències, tallers de
prevenció per tal de promoure la reflexió sobre les problemàtiques vinculades a
l’accidentalitat. - Revisar les normatives vigents i impulsar les reformes que
s’escaiguin.
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investigats per un presumpte delicte d’incitació a l’odi. – Agrair als i les professionals
i voluntaris i voluntàries de l’educació formal i no formal la seva dedicació, i
encoratjar-los a seguir realitzant la seva tasca amb la mateixa determinació de
sempre.
3. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer. El
reconeixement del Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona com a instrument de
governança per abordar a la ciutat: la promoció de la salut, la prevenció del consum i
dels riscos que es deriven de l’ús de drogues i l’atenció i intervenció dels
consumidors de drogues que així ho requereixin. Segon. Vetllar pel desenvolupament
del Pla amb els recursos i la qualitat que sigui desitjable segons les recomanacions
dels estudis científics i organismes d’àmbit nacional i internacional. Tercer. Vetllar
perquè el Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona es desenvolupi a la ciutat, evitant
els riscos que, de vegades, el períodes electorals poden ocasionar.
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4. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Primer.
L’Ajuntament de Barcelona manifesta el rebuig i condemna qualsevol forma de
violències masclistes que s’exerceixen diàriament contra moltes dones i que
representen una greu vulneració dels drets humans fonamentals. Segon. Encoratjar
a tota la societat a mostrar una tolerància zero envers qualsevol manifestació de
violència masclista. Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les
dones víctimes de violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els
agents implicats i les entitats de dones. Quart. Impulsar campanyes de
sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la ciutadania, de forma especial als
centres d’educació, per arribar especialment a l’adolescència i joventut del municipi.
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i al Parlament de Catalunya.
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