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Consell Municipal – Acords
ACORDS Consell Municipal, sessió de 23 de desembre de 2021.

Aprovació de l'acta de la sessió de 26 de novembre de 2021
C) Part Decisòria / Executiva
b) Propostes d'acord
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
1. (1-DEL/21) Revocar parcialment la delegació efectuada en favor del Consorci d'educació de
Barcelona de l'exercici de la competència prevista a l'article 3.3. dels estatuts de l'esmentat
Consorci aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, de forma progressiva, a partir de l'1 de
gener de 2022, en matèria de conservació, manteniment i vigilància en relació a les escoles
bressol municipals, espais familiars, el Conservatori Municipal de Música, les Escoles
municipals de música i les dependències de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.
Acceptar la delegació a l'Ajuntament de Barcelona mitjançant l'Institut Municipal d'Educació
de Barcelona de la competència del Consorci establerta en l'article 3.2.b) dels seus Estatuts,
per a la construcció i les obres de reforma d'ampliació i millora dels centres que gestiona
directament l'IMEB (escoles bressols municipals, Conservatori municipal de música, escoles
municipals de música, espais familiars i dependències de l'Institut Municipal d'educació de
Barcelona) en relació al PIM municipal. Articular, a través de la Gerència del Consorci
d'Educació de Barcelona, de manera coordinada amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut
Municipal d'Educació de Barcelona, els mecanismes per fer efectiva la transferència
esmentada, mitjançant la corresponent assignació de recursos econòmics i personals, i per a
transferir des del Consorci a l'Institut Municipal d'Educació el personal que correspongui per a
l'exercici de les funcions que es recuperen per part de l'Ajuntament i concretar el calendari de
subrogació i d'assumpció dels contractes públics que corresponguin per part de l'Ajuntament
de Barcelona o l'Institut Municipal d'Educació. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal.
2. (20210351) Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit 20210351 per un import total
de 2.061,84 euros IVA inclòs, a favor de l'empresa Clece Seguridad, SA, en concepte
d'abonament d'hores diürnes treballades al mes de novembre de 2019 en diversos centres de
treball derivades del contracte 19002769, atesa la necessitat de regularitzar les despeses
realitzades i no reconegudes en l'exercici 2019 (Expedient SAP: 21XF0997). Autoritzar,
disposar i reconèixer les obligacions de les despeses per import de 2.061,84 euros IVA inclòs i
amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2021, i a l'aplicació pressupostària
0200/22719/23011.
COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA
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3. (Pressupost 2022) Resoldre les reclamacions presentades al Pressupost General de
l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2022 durant el termini d'exposició pública, d'acord amb
els informes que consten a l'expedient. Aprovar definitivament el Pressupost General de
l'Ajuntament de Barcelona per a l'any 2022 integrat per: a) El de la mateixa Entitat, b) Els
pressupostos dels organismes autònoms locals: 1-Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat,2-Institut Municipal d'Educació de Barcelona, 3-Institut Municipal d'Informàtica
de Barcelona, 4-Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, 5-Institut Municipal de Paisatge
Urbà i la Qualitat de Vida, 6-Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 7-Institut Barcelona
Esports, 8-Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona; c) Els estats de previsions
d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials: 1-Institut de Cultura de
Barcelona, 2-Institut Municipal de Parcs i Jardins, 3-Institut Municipal d'Habitatge i
Rehabilitació, 4-Entitat Pública Empresarial Fundació Mies van der Rohe, 5-Entitat Pública
Empresarial Institut Municipal d'Urbanisme; d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses
de les societats mercantils següents: 1- Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les
societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA); 2 -Informació i
Comunicació de Barcelona, SA; 3- Barcelona Activa SAU SPM; 4- Barcelona d'Infraestructures
Municipals, SA; 5-Foment de Ciutat, SA; 6- Barcelona Cicle de l'Aigua, SA. Aprovar
definitivament les Bases d'Execució, la plantilla de personal per a l'exercici 2022 i els annexos
que consten en l'expedient. Aprovar definitivament el Pressupost Consolidat de l'Ajuntament
de Barcelona per a l'any 2022 d'acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i la seva normativa de desenvolupament.
4. (0100FF2022) Resoldre les reclamacions presentades a la modificació de les Ordenances
Fiscals per a l'any 2022 i successius, aprovades provisionalment pel Plenari del Consell
Municipal en data 23 de desembre de 2021, en el sentit dels informes que obren a
l'expedient. Aprovar definitivament la modificació per a l'exercici de 2022 i successius de les
Ordenances fiscals següents: Ordenança fiscal general; núm. 1.1. Impost sobre béns
immobles; núm. 1.2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 1.4. Impost sobre
activitats econòmiques; núm. 2.1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; núm.
2.2 Recàrrec a l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics; núm. 3.1. Taxes per serveis
generals; núm. 3.2. Taxes per serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament; núm.
3.3. Taxes per serveis urbanístics; núm. 3.4. Taxes per serveis relatius a sacs i contenidors
de runa i altres serveis mediambientals; núm. 3.5. Taxes de clavegueram; núm. 3.6. Taxes
de mercats; núm. 3.7. Taxes pels serveis de registre, prevenció i intervenció sanitària relatius
a animals de companyia; núm. 3.8. Taxes per prestacions de la Guàrdia Urbana i circulacions
especials; núm. 3.9 Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini
públic local i la prestació d'altres serveis a favor d'explotadors de serveis de
telecomunicacions per estendre xarxes de comunicacions electròniques; núm. 3.10. Taxes per
la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis; núm. 3.11.
Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor
d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general; núm. 3.12. Taxes
per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública; núm. 3.13. Taxes per serveis
culturals; núm. 3.14. Taxes per serveis especials d'enllumenat públic; núm. 3.15. Taxes per
la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals; núm. 3.16. Taxes per la
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d'empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil; núm. 3.17 Taxes per la utilització privativa o
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aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia
elèctrica, gas, agua, i hidrocarburs; núm. 3.18 Taxa pel servei de recollida de residus
municipals generats en els domicilis particulars; núm. 4. Contribucions especials; Categories
fiscals de les vies públiques de la Ciutat; imposar les taxes incorporades a l'Ordenança fiscal
núm. 3.9 d'acord amb la documentació obrant a l'expedient. Publicar aquest acord i el text
íntegre de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
5. (Memòria CTB 2020) Restar assabentat de la memòria del Consell Tributari corresponent a
l'any 2020.
6. (01-PPPNT2021) Aprovar definitivament, atès que no s'han presentat reclamacions durant
el període d'exposició pública, l'ordenança per prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributari del servei de desplegament de conductes portafibra òptica a l'interior del
clavegueram, d'acord amb el text que consta a l'expedient. Publicar aquest acord i el text
íntegre de l'ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
7. (21XF1280) Aprovar l'expedient 21XF1280 de reconeixement de crèdit per un import de
3.656,77 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades l'any
2020 i no reconegudes durant l'exercici corresponent, a favor de la Sra. M. C. M., amb NIF
36251389P. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import de
3.656,77 euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2021 i aplicació
pressupostària 0701/22699/93311, a favor de la Sra. M. C. M., amb NIF 36251389P.
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I
PREVENCIÓ
8. (17/2021) Resoldre les al·legacions formulades durant el període d'exposició pública del
Reglament de Funcionament del Comitè Científic i d'Ètica en relació al Zoo de Barcelona,
aprovat inicialment per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació
i Seguretat i Prevenció de 15 de setembre de 2021, d'acord amb l'informe de la Directora del
Servei de Drets dels Animals que obra a l'expedient i es dóna per reproduït a efectes de
motivació; incorporar les al·legacions estimades en el text que es sotmet a aprovació
definitiva; aprovar definitivament el Reglament de Funcionament del Comitè Científic i d'Ètica
en relació al Zoo de Barcelona; publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la
Gaseta Municipal i al web municipal.
9. (FD 2021-12/28) Ratificar l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona a la Fundació
Internacional Electronics Watch com a afiliat i acceptar-ne els seus Estatuts. Designar el
Director de Coordinació de Contractació Administrativa representant de la corporació
municipal a la Fundació Internacional Electronics Watch. Notificar el present acord a la
Fundació Internacional Electronics Watch.
10. (2021/404) Aprovar l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
de l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2021-2024. Modificar els annexos 3 i 4 de la Relació
inicial de Llocs de Treball tal i com es detalla als annexos que consten a l'expedient en
aplicació de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de
l'Ajuntament de Barcelona pels anys 2021-2024.
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11. (391/2021) Modificar l'annex 2 de l'Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018
sobre l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball, tal i com es detalla a l'annex, que
consta a l'expedient. Publicar aquest acord i el seu annex a la Gaseta Municipal i al web
municipal.
12. (21XF0954) Aprovar l'expedient 21XF0954 de reconeixement de crèdit per un import de
177,50 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar les despeses realitzades l'any
2020 i no reconegudes durant l'exercici corresponent, a favor de Valenciana Hotelera, SL,
amb NIF B46043238. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import
de 177,50 euros, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost general de l'exercici 2021 i aplicació
pressupostària 0705/22601/92011, a favor de Valenciana Hotelera, SL, amb NIF B46043238.
13. (55/2021) Acceptar de l'Agència de Salut Pública de Barcelona la delegació de l'exercici
de la potestat sancionadora en matèria de venda i consum de begudes alcohòliques, en
l'àmbit de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que puguin generar dependència, competència atribuïda a aquesta Agència per la
Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona. La delegació abasta la
incoació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors, la resolució dels recursos que
s'interposin en via administrativa, així com la defensa jurídica en via contenciósadministrativa, i la gestió i el cobrament de les sancions imposades. Les condicions d'aquesta
delegació s'estableixen en l'Annex que consta a l'expedient. Establir que les resolucions
administratives que s'adoptin per delegació han d'indicar aquesta circumstància; publicar
aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al web
municipal.
COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
14. (21SD0238NT) Resoldre les al·legacions formulades durant el tràmit d'informació pública
de l'aprovació inicial de la Modificació de l'Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del
Consell Municipal en sessió de 20 de desembre de 2013 i modificada per acords de l'1 d'abril
de 2016 i del 29 de juny de 2018, de conformitat amb l'informe emès per la Gerència
d'Ecologia Urbana que es dona per reproduït i que s'incorpora a aquest acord a efectes de
motivació; aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança de Terrasses aprovada pel
Plenari del Consell Municipal en sessió de 20 de desembre de 2013 i modificada per acords de
l'1 d'abril de 2016 i del 29 de juny de 2018; publicar el present acord així com el text íntegre
de la Modificació de l'Ordenança de Terrasses en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB i al web municipal; notificar aquest acord als interessats amb trasllat del text de la
modificació i de l'informe de resposta de les al·legacions.
15. (CO 2021-12/29) Ratificar, com a ens consorciat, l'acord adoptat pel Consell
d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità, Consorci per a la coordinació del
sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona (ATM) en la sessió de 6
d'octubre de 2021, relatiu a la modificació de l'article 2 dels seus estatuts per actualitzar-lo a
la realitat de la seva nova seu social.
16. (21S13295) Autoritzar i disposar la despesa per un import de 9.686.354,00 euros a favor
de a l'Autoritat del Transport Metropolità, amb NIF P5890049I, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària/es D/76745/15131 del pressupost de l'any 2021, de conformitat amb
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l'establert en l'annex III del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona per a l'execució de les obres i posterior
explotació de la xarxa tramviària unificada, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 23 de
desembre de 2020. Notificar el present acord a l'Autoritat del Transport Metropolità.
18. (20PL16819) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament
turístic, albergs de joventut, habitatges d'ús turístic, llars compartides i residències
col·lectives docents d'allotjament temporal a Barcelona; amb les modificacions respecte al
document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la Direcció de Serveis de
Planejament i de la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística i 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 i de la Direcció de Serveis d'Actuació
Urbanística, de valoració de les al·legacions; informes que consten a l'expedient i a efectes de
motivació s'incorporen a aquest acord.
Districte de Ciutat Vella
19. (20PL16788) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l'ajust d'alineacions en l'àmbit del portal de Santa
Madrona; d'iniciativa municipal; resoldre l'escrit d'al·legacions presentat en el tràmit
d'informació pública de l'aprovació inicial, de conformitat amb l'informe de la Direcció de
Serveis d'Actuació Urbanística, de valoració de les al·legacions; informe que consta a
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.
Districte de l'Eixample
20. (21PL16840) Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal
de Barcelona, el Pla Especial Integral per a l'ampliació i rehabilitació de la Casa Llorens,
situada al carrer Còrsega 259-261; promogut per ADUNA Directorship SL; amb les
modificacions respecte al document aprovat inicialment, a què fa referència l'informe de la
Direcció de Serveis de Planejament i de la Direcció de Serveis d'Actuació Urbanística; informe
que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord.
c) Proposicions
D) Part d'impuls i control
a) Proposicions / Declaracions de Grup
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a continuació
tenen naturalesa d'actes d'impuls polític de l'acció del govern i no produeixen efectes jurídics
com a actes administratius resolutoris.
Del Grup Municipal Barcelona pel Canvi:
1. (M1923/2979) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern
municipal a presentar en el termini de 2 mesos un informe relatiu a l'evolució dels nivells de
trànsit i contaminació a la ciutat durant l'any 2021.
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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 polític en el sentit que no produeix efectes jurídics vinculants
i fa referència a assumptes i matèries de no competència estrictament local i a qüestions de
transcendència social i ciutadana.
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
2. (M1923/2996) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona manifesta
que: 1. Constatem que les determinacions pedagògiques i curriculars que defineixen un
sistema educatiu han de ser establertes directe i exclusivament per la representació
democràtica de la ciutadania en exercici del poder reglamentari atribuït a les cambres
legislatives. 2. Constatem igualment que el sistema educatiu català compta des de fa quasi
40 anys, és a dir des de la recuperació de la democràcia i el primer exercici de l'autogovern,
amb un règim curricular basat en el caràcter vehicular de la llengua catalana i en el ple
domini de la llengua castellana al completar l'educació obligatòria. 3. Constatem finalment
que disposem d'un sistema educatiu dotat del mètode de immersió lingüística com a eina de
cohesió social i garantia de l'efectiu assoliment dels nivells d'aprenentatge previstos en els
currículums educatius que les lleis estableixen. Amb ple respecte a la diversitat de llengües
maternes i, per tant, als drets lingüístics de tots i totes les alumnes que cursen l'educació
obligatòria a Catalunya. 4. Afirmem que aquest principi legislatiu, confirmat per les
successives majories democràtiques al Parlament de Catalunya, segueix sent avui
plenament vigent, definit i reconegut per la llei catalana, tant com admès per la darrera i
vigent legislació bàsica espanyola. 5. Rebutgem els intents polítics i partidistes d'introduir
artificialment a les nostres escoles un conflicte lingüístic inexistent, un conflicte que només
pot produir confrontació absurda entre els propis infants o entre les famílies obligades a
suportar pressions del tot contràries a la normal convivència que ha de caracteritzar les
relacions personals al si de la comunitat educativa. 6. Proclamem, un cop més, que el model
lingüístic català ha demostrat a bastament la seva qualitat i adequació a la demanda
ciutadana general, acreditant resultats acadèmics igual o millors que els del conjunt de
l'Estat i del tot equiparables als dels sistemes educatius de qualsevol altre país desenvolupat.
Tan pel que fa al domini de la llengua pròpia, la catalana, com al del castellà en tant que
llengua cooficial i, gradualment, al domini suficient d'una tercera llengua. 7. Proclamem el ple
respecte a les decisions lingüístiques que cada família adopti en el seu propi entorn i, al
mateix temps, reclamem el respecte de totes i cada una d'elles a les previsions
pedagògiques i curriculars establertes per les lleis i contingudes ens els projectes lingüístics
que cada centre, en exercici de la seva autonomia i responsabilitat, elabora, aprova i aplica.
8. Ens adrecem a totes les administracions competents en matèria educativa, és a dir, el
propi Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i el Gobierno de España, per a que confirmin i
protegeixin el compliment de la legislació vigent, tot recordant que aquest només és revisable
per mitjà de la voluntat popular degudament reflectida en les majories parlamentàries
corresponents. 9. Ens adrecem també a totes les parts de la comunitat educativa per
confirmar que compten amb el ple suport d'aquesta administració municipal en la defensa de
l'interès general que el nostre model educatiu i lingüístic vol garantir en el present i millorar
en el futur immediat. 10. Ens adrecem finalment a totes les famílies del país per que no es
deixin arrossegar a escenaris de confrontació sense contingut real: el català és la llengua
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pròpia del país i el castellà, llengua germana, cooficial a Catalunya i compartida amb
centenars de milions de ciutadans arreu del món, és també nostra, respectada i estimada
com a llengua materna de tants catalans i catalanes. 11. Ens comprometem, doncs, a que les
nostres escoles i instituts no perdin la riquesa lingüística que ens caracteritza com a societat i
no renunciarem a l'assoliment general del màxim domini plurilingüístic, ara ja incloent
necessàriament una tercera llengua. 12. Mantindrem el compromís institucional amb el nostre
model educatiu i lingüístic preservant-lo de pressions externes i donant el màxim suport als
centres educatius, al seu cos docent, a les famílies que els donen sentit i als nois i noies que
en són els únics i autèntics titulars del dret a rebre la millor educació.
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
3. (M1923/2990) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona insta el
Govern municipal a: - Proposar al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya, la modificació de la Resolució de 10 de juliol de 2014, i modificada per la Resolució
de 25 d'abril de 2016, atorgada pel director general de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, per la qual es va aprovar la qualificació de diverses zones del terme municipal de
Barcelona com a turístiques, per tal que: Els establiments comercials, d'acord amb l'article 38
de la de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, situats en les zones ZE-1 i ZE2 del Pla Especial d'Allotjaments Turístics aprovat el 2017 (PEUAT) puguin obrir pels períodes
compresos entre els dies 15 de maig i 15 de setembre, ambdós inclosos, en la franja horària
compresa entre les 12h i les 20h, per als diumenges i festius; i sol·licitant que es duguin a
terme totes les modificacions i tràmits legalment establerts per tal de fer efectiu aquest
acord. Notificar aquest acord al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya, adjuntant certificat de l'acord del Plenari del Consell Municipal pel que s'aprova la
sol·licitud de la modificació , de forma urgent i sense necessitat d'haver d'esperar l'aprovació
de l'Acta en els termes establerts a l'article 206 del ROF.
F) Declaracions Institucionals
1. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Primer L'Ajuntament de Barcelona declara la seva ferma determinació en la defensa dels drets dels
infants davant les agressions i el seu compromís en la lluita contra violència i maltractament
cap als infants, per aconseguir la tolerància zero amb l'abús sexual infantil, garantint el
benestar i la protecció de la infància a la nostra ciutat com demostra la iniciativa de convocar,
des de l'any 2017, una Taula Interinstitucional per a la prevenció de les violències sexuals en
la infància i l'adolescència, que té per objectiu unir esforços entre les administracions
competents. Segon.- L'Ajuntament de Barcelona, segons les seves competències, i en tots els
àmbits de la seva actuació i en els ens i espais en els que participa, assumeix l'obligatorietat
de complir l'Observació general núm. 13 del Comitè dels Drets de l'Infant, així com la llei
orgànica de protecció integral de la infància contra les violències, i dels drets generals dels
infants, i per tant d'adoptar proactivament mesures de prevenció primària, mecanismes de
supervisió dels equipaments i serveis de promoció i d'atenció als infants, per prevenir i
eliminar qualsevol forma de violència envers els infants, inclosa la negligència en la cobertura
de les seves necessitats. Tercer.- L'Ajuntament de Barcelona mostra el suport i
l'acompanyament a tota l'actual comunitat educativa del centre, la direcció i l'AFA de la qual
no té cap vinculació amb els fets, dels quals eren completament desconeixedores. A més,
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reconeix la feina que fa l'actual equip educatiu per promoure relacions positives, de
convivència, respecte i benestar emocional de l'alumnat. Quart.- L'Ajuntament de Barcelona
treballarà dins del Consorci d'Educació de Barcelona, del que forma part per esbrinar els fets
sobre les presumptes violències sexuals a l'Escola Barcelona, i de col·laborar amb el procés
d'investigació iniciat. Cinquè.- L'Ajuntament de Barcelona farà seguiment, en el si del
Consorci d'Educació de Barcelona, de l'aplicació del Protocol d'actuació entre els
departaments de Drets Socials i d'Educació, de prevenció, detecció, notificació, derivació i
coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu. Sisè.L'Ajuntament de Barcelona, amb la fermesa de garantir la tolerància zero amb les violències
sexuals en la infància i l'adolescència a la nostra ciutat, continuarà implementant el Programa
de prevenció de les violències sexuals en la infància i l'adolescència, iniciat l'any 2017, que
impulsa els mecanismes, protocols i accions formatives necessàries adreçades tant a
professionals que treballen amb infants com als mateixos nens i nenes. Aquest programa
també té en compte el disseny i les funcionalitats (plans funcionals) dels equipaments
municipals per tal que incorporin indicadors de prevenció de les violències sexuals en la
infància i l'adolescència. Igualment el programa també disposa d'un espai col·laboratiu entre
totes les entitats que treballen per a la prevenció o l'atenció de les violències sexuals en la
infància i l'adolescència a la nostra ciutat, i amb un apartat específic al web municipal
d'Infància (www.barcelona.cat/infància) sobre informació, protocols, recursos i materials per
a la prevenció i l'atenció de les violències sexuals en la infància i l'adolescència. Setè.Renovar el compromís de l'Ajuntament de Barcelona, de solidaritat i suport a les víctimes
d'abusos, totes.
2. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: Primer. Valorar molt
positivament la tasca portada a terme pel Consell de Convivència, Defensa i Protecció dels
Animals durant els seus 25 anys d'existència. Segon. Agrair a totes les persones, entitats,
associacions, institucions i empreses que han contribuït a fer possible les fites de benestar
animal i bona convivència assolides. Tercer. Comprometre's a continuar impulsant i aprovant
iniciatives, plans i accions orientats a millorar les polítiques públiques de benestar animal de
competència municipal. Quart. Promoure noves accions i campanyes de sensibilització i
conscienciació públiques sobre la importància de protegir: promoure els drets dels animals.
Cinquè. Desenvolupar l'Ordenança de Protecció dels Animals i actualitzar-la en aquells
aspectes que reclamen majoritàriament les entitats de benestar animal i la ciutadania en el
seu conjunt. Sisè. Avançar en el desplegament del nou model de Zoo, objecte de la
modificació de l'Ordenança de Protecció dels animals de 2019, així com en la implementació
del Pla d'Estratègic del nou model de Zoo de 2019. Setè. Abordar el nou Centre d'Acollida
d'Animals de Companya de Barcelona (CAACB) dins del present mandat municipal.
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