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Ref.: CP 8/14 
 
 
 
 ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 9 de maig de 2014. 
  
 Aprovació de les actes de les sessions de 14 i 28 de març de 2014  
 
 
 C) Part Decisòria / Executiva 
 
 a) Ratificacions 
 
 COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I RÈGIM INTERIOR 
 
2.-  RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 14 d'abril de 2014, que designa la Comissió 

encarregada d’efectuar el sorteig entre els electors per al nomenament dels Presidents i 
Vocals que hauran de constituir les Meses electorals de les eleccions al Parlament  Europeu, i 
fixa el dia 26 d'abril per a celebrar-lo. 

 
 b) Propostes d'acord 
 
 COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA I RÈGIM INTERIOR 
 
3.- (23160)  APROVAR l’acta subscrita en data 25 de març de 2014 per les Comissions de Delimitació 

Territorial dels ajuntaments de Barcelona i de Sant Just Desvern, relativa a la delimitació de la 
línia de terme entre ambdós municipis; i NOTIFICAR el present acord al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i al propi ajuntament de 
Sant Just Desvern. 

 
4.- (24012-XA)  INICIAR l’expedient d’alteració de la línia de terme entre els municipis de Barcelona i de 

Montcada i Reixac, de conformitat amb l’art. 9.1.a) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya i amb l’acta administrativa 
de data 27 de febrer d’enguany, que acredita el mutu acord de les Comissions de Delimitació 
Territorial dels respectius ajuntaments; APROVAR la Memòria justificativa i la documentació 
gràfica de la proposta d’alteració de terme de data 11 d’abril d’enguany, redactada pels 
serveis tècnics municipals de l’ajuntament de Barcelona amb la conformitat dels serveis 
tècnics municipals de l’ajuntament de Montcada i Reixac; i SOTMETRE la instrucció de 
l’expedient a informació pública per un termini de seixanta dies, mitjançant l’exposició en el 
tauler d’anuncis d’aquest ajuntament i la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
5.- (24013-XA)  INICIAR l’expedient d’alteració de la línia de terme entre els municipis de Barcelona i de Sant 

Feliu de Llobregat, de conformitat amb l’art. 9.1.a) del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya i amb l’acta administrativa 
de data 18 de febrer d’enguany, que acredita el mutu acord de les Comissions de Delimitació 
Territorial dels respectius ajuntaments; APROVAR la Memòria justificativa i la documentació 
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gràfica de la proposta d’alteració de terme de data 10 d’abril d’enguany, redactada pels 
serveis tècnics municipals de l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb la conformitat dels 
serveis tècnics municipals de l’ajuntament de Barcelona; i SOTMETRE la instrucció de 
l’expedient a informació pública per un termini de seixanta dies, mitjançant l’exposició en el 
tauler d’anuncis d’aquest ajuntament i la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i NOTIFICAR aquest acord a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallés com a 
potencial municipi afectat.  

 
 
 COMISSIÓ D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
6.- (3-024/2014)  APROVAR definitivament, atès que no s’han presentat reclamacions durant el període 

d’exposició pública,  l’expedient 3-024/2014 de modificacions de crèdit, per un import de 
100.000.000,00 euros, consistent en transferències de crèdit i un suplement de crèdit finançat 
a càrrec del romanent líquid de Tresoreria per a despeses d’ús general en el pressupost de 
l’exercici 2014 de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb els documents annexos 
(referències 14021991 i 14021990). 

 
7.- (EM 2014-04/6)  NOMENAR, en l’exercici de les competències reservades al Plenari del Consell Municipal de 

l’Ajuntament de Barcelona en relació a les societats privades municipals Barcelona de Serveis 
Municipals, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA, Barcelona Gestió Urbanística, SA i Barcelona Cicle de 
l’Aigua, SA, auditors de cadascuna d’elles per a l’exercici 2014 a Pricewaterhouse Coopers 
Auditores, SL i Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA, conjuntament; i NOMENAR, 
com a soci únic de Barcelona de Serveis Municipals, SA i de Barcelona d'Infraestructures 
Municipals, SA, auditors per als seus respectius comptes anuals consolidats per a l’exercici 
2014 a Pricewaterhouse Coopers Auditores, SL i Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, SA, conjuntament. 

 
8.- (2014-04/5)  ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades al Consell Plenari de l'Ajuntament 

de Barcelona en relació amb les societats privades municipals Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Societat 
Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA i Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, els acords 
següents: APROVAR els comptes anuals de cada societat i els comptes anuals consolidats 
de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, tancats a 31 de desembre del 2013, integrats 
pel Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de 
fluxos d’efectiu i la Memòria; APROVAR els corresponents Informes de Gestió; APROVAR la 
gestió realitzada en l'exercici 2013 pels administradors respectius; APROVAR, per a cada 
societat, la distribució de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre del 2013, segons 
consta en document annex. 

 
9.- (8440-S)  DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 

desafectades del domini públic les entitats 1 i 4 de la finca del carrer Comerç núm. 36 
(registrals 11.226 i 11.232, del Registre de la Propietat núm. 1 de Barcelona, respectivament), 
entitats respecte les quals es constituirà un dret de superfície a favor de la Fundació Privada 
de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la Xocolata de Barcelona que substituirà la 
concessió que ostenta actualment aquesta Fundació respecte les dites entitats; i 
ADSCRIURE-LES com a béns patrimonials.  
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10.- (23477)  DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 

desafectada del domini públic la finca de propietat municipal situada en el carrer del Cisell 
núms. 17-19, grafiada en el plànol annex, finca respecte la qual es va constituir un dret de 
superfície a favor de la Generalitat de Catalunya per acord del Consell Plenari Municipal el 28 
de maig de 1982, als efectes de donar concordància al títol que ostenta la Generalitat de 
Catalunya i la qualificació jurídica de la finca;i ADSCRIURE al Patrimoni Municipal 
d’Urbanisme la finca desafectada.  

 
11.- (23028)  DECLARAR, a l’empara de l’article 20 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 

desafectada del domini públic la finca de propietat municipal situada a la carretera de Sant 
Cugat núms. 266-296, grafiada en el plànol annex; ADSCRIURE-LA com a bé patrimonial; i 
CEDIR interadministrativament la propietat de la dita finca a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, com a successora de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (MMAMB), en compliment del Conveni subscrit el 19 de desembre de 1989 entre 
l’Ajuntament de Barcelona i l’extinta Mancomunitat al Patrimoni Municipal d’Urbanisme; 
FORMALITZAR la cessió interadministrativa, fent esment de l’afectació de la finca a la 
realització dels sistemes d’espais i zones verdes que configuren el Parc Tibidabo Collserola, 
en els termes del dit Conveni; INSCRIURE-LA en el Registre de la Propietat; i FACULTAR 
l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord. 

 
12.- (21569)  AUTORITZAR a la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA 

(REGESA), la transmissió onerosa del dret real d’aprofitament constituït per acord del Plenari 
del Consell Municipal en sessió de 23 de juliol de 2010, respecte de la finca municipal 
identificada com a entitat número 1 en el complex immobiliari de l’illa del Mercat del Guinardó, 
situat en el passatge de Llívia núm. 34 i els carrers de Teodor Llorente núms. 20-26 i de l’Oblit 
núm. 29, a un tercer que acrediti la corresponent solvència tècnica i econòmica per a la seva 
explotació i gestió, mantenint sota la responsabilitat de dita societat l’exercici de les funcions 
de tutela i inspecció que li són pròpies com a ens de gestió directa, garantint en tot moment el 
bon ús de les instal·lacions i la prestació del servei en les condicions previstes a la regulació 
de l’aparcament.  

 
13.- (21660)  ACCEPTAR la renúncia de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 

(FAVB) al contracte de cessió d’ús gratuït de l’habitatge situat al carrer Pujades núms. 314-
324, 3º 4ª, destinat a joves en risc d’exclusió social, conforme la clàusula 13 de les condicions 
reguladores del contracte; i FORMALITZAR l’extinció contractual en document administratiu. 

 
14.- (04OF2014)  1r. ACORDAR provisionalment la incorporació a la fórmula de determinació de la quota de 

l’art. 7è de l’OF 3.10, referent als guals d’ús general en immobles destinats a l’habitatge i pel 
cas específic del barri de Les Planes, un coeficient corrector; 2n APROVAR provisionalment, 
segons l’article 1r de l’Annex, i amb efectes a partir de la seva aprovació definitiva, la 
modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.10, taxes per la utilització privativa del domini públic 
municipal i la prestació d’altres serveis, per incorporar les disposicions reguladores de la taxa 
referit en l’anterior punt 1r; 3r. SOTMETRE els anteriors acords i el text de la corresponent 
ordenança fiscal a informació pública durant un període de 30 dies hàbils, comptadors des de 
l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la Província, dins dels quals els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; i 4rt. TENIR 
per aprovades definitivament la imposició i la correlativa ordenança fiscal reguladora del tribut 
esmentat en el supòsit que no es presentin reclamacions. 
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15.- (05OF2014)  1r. ACORDAR provisionalment la modificació de les quotes anuals dels quioscos de premsa 

incorporades a l’art.7è, apartat 3.c) de l’OF 3.10; 2n APROVAR provisionalment, segons 
l’article 1r de l’Annex, i amb efectes a partir de la seva aprovació definitiva, la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 3.10, taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la 
prestació d’altres serveis, per incorporar les disposicions reguladores de la taxa referit en 
l’anterior punt 1r; 3r. SOTMETRE els anteriors acords i el text de la corresponent ordenança 
fiscal a informació pública durant un període de 30 dies hàbils, comptadors des de l’endemà 
de la seva publicació al Butlletí oficial de la Província, dins dels quals els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; i 4rt. TENIR per 
aprovades definitivament la imposició i la correlativa ordenança fiscal reguladora del tribut 
esmentat en el supòsit que no es presentin reclamacions. 

 
 
 COMISSIÓ D'HÀBITAT URBÀ I MEDI AMBIENT 
 
 Districte de les Corts 
 
18.- (13PL16147)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 

el Pla especial urbanístic d’ordenació de l’equipament escolar “Col·legi Loreto Abat Oliba“, 
situat a l’avinguda de Pearson, núm. 22, promogut per Fundación San Pablo. 

 
 Districte d'Horta-Guinardó 
 
19.- (14PL16168)  APROVAR definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 

el Pla especial urbanístic d’ordenació de les instal·lacions de manteniment al Parc dels Tres 
Turons al Viver de Can Baró, d’iniciativa municipal. 

 
20.- (13PL16131)  APROVAR provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal de 

Barcelona, la Modificació puntual de la modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit del I 
Cinturó, en el tram comprès entre el carrer de Sant Quintí i l’avinguda de la Meridiana, pel que 
fa a la Unitat de Projecte “G”. Barcelona, d’iniciativa municipal; RESOLDRE les al·legacions 
presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb 
l’informe jurídic de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes 
de motivació s’incorpora a aquest acord; i TRAMETRE l’expedient a la Subcomissió 
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 
 
 COMISSIÓ DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, JOVENTUT I ESPORTS 
 
22.- (20140067)  ATORGAR la medalla d’or al mèrit esportiu al Sr. David Moner i Codina pel seu compromís, 

per la llarga trajectòria com a directiu, i per les idees i projectes que ha dut a l’esport català. 
 
23.- (20140228)  AUTORITZAR la sol·licitud de l’Ajuntament de Barcelona a la renovació del reconeixement 

del municipi de Barcelona dins el Programa CAI Ciutats Amigues de la Infància creat per 
UNICEF Espanya. FACULTAR la Ima. Sra. Irma Rognoni i Viader, Regidora de Família, 
Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
tots aquells documents que es derivin de l’esmentada renovació. 
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24.- (20140218)  AUTORITZAR l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la VI Fase de la Xarxa de Ciutats 

Saludables de l’Organització Mundial de la Salut a Europa. FACULTAR la Sra. Cristina Iniesta 
i Blasco, Delegada de la Ciutat de Salut, per a signar la documentació pertinent dimanant 
d’aquest acord i realitzar les actuacions necessàries per a la seva efectivitat. 

 
25.- (20140096)  APROVAR l’expedient 20140096 de reconeixement de crèdit per un import de 58.019,77 

euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar despeses a favor de JOSEL, SL, 
realitzades durant l’any 2010 i no reconegudes en l’exercici que li corresponien. 
AUTORITZAR, DISPOSAR I OBLIGAR LA DESPESA per un import de 58.019,77 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec al pressupost de 2014 i partida pressupostària 0201 – 63824 – 23011, a 
favor de JOSEL, SL, amb NIF núm. B08236127. 

 
 
 COMISSIÓ DE SEGURETAT I MOBILITAT 
 
26.- (27/2014)  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 14 de març de 2014, pel qual s'atorga la medalla d'Honor 

al sofriment en categoria d'argent al Sr. Ricardo Cervantes Valdeoliva (17583) i al Sr. Juan 
José Vandellós Fernández (17572), bombers del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, amb els beneficis establerts a l'article 5 del 
Reglament d'Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei 
d'Extinció d'Incendis, de 17 de setembre de 1976, per les lesions que van patir arran de 
l'accident sofert en acte de servei el 15 de febrer de 1980 al carrer Sant Elies, núm. 10 baixos, 
provocant la baixa fins al 12 de maig de 1980 i 24 d'abril de 1980, respectivament. 

 
27.- (20/2014)  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 14 de març de 2014, pel qual s'atorga la medalla d'Honor 

al mèrit en la categoria d'argent al Sr. Àlvar Méndez Amorós (25975), bomber del Servei de 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de Barcelona, amb els beneficis establerts a 
l'article 5 del Reglament d'Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del 
Servei d'Extinció d'Incendis, de 17 de setembre de 1976, en reconeixement per la intervenció 
realitzada el 17 de gener de 2014 a la carretera de Mataró, 18 de Sant Adrià del Besòs, 
posant en risc la seva seguretat en el rescat de dues persones. 

 
28.- (31/2014)  RATIFICAR el Decret d'Alcaldia, de 14 de març de 2014, pel qual s'atorga la medalla d'Honor 

al mèrit en la categoria de bronze al Sr. Josep Lluís Fernández i Padró, sacerdot i bomber del 
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de Barcelona, amb els beneficis 
establerts a l'article 4.2. apartat C, del Reglament d'Honors i Recompenses dels membres de 
la Policia Municipal i del Servei d'Extinció d'Incendis, de 17 de setembre de 1976, per la 
important tasca feta durant tots aquests anys al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament. 

 
 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. 
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 Del Grup Municipal d’ICV-EUiA: 
 
3.- (M1115/11014) El Plenari del Consell Municipal acorda que el govern municipal: 1. Doni 

compliment a la proposició aprovada a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient del passat 
19 de març respecte a les polítiques municipals per prevenir desnonaments, i de forma 
immediata al seu punt primer, que estableix: “Designar un responsable del Govern Municipal 
en relació a les actuacions per evitar desnonaments a la ciutat”. 2. Garanteixi el dret al 
reallotjament públic de totes les persones vulnerables afectades per processos de llançament 
per mitjà de: a) L’elaboració d’un nou Reglament d’Accés als habitatges de la Taula 
d’Emergències Socials. La nova regulació haurà d’estar adaptada a la situació d’emergència 
habitacional que viu avui Barcelona, i contemplar de forma inclusiva el conjunt de supòsits 
que la configuren; b) L’increment del nombre d’habitatges del fons de lloguer social a 
disposició de la Taula d’Emergències, per tal de garantir l’atenció prioritària i el dret a 
l’habitatge en els casos de vulnerabilitat social. 3. Garanteixi el dret a l’habitatge de les 
persones i famílies en situació d’exclusió residencial i amb necessitat de suport social 
personalitzat a través de l’ampliació del Programa Municipal d’habitatges d’inclusió, per tal 
d’avançar cap al model “housing first” i enfortir els processos d’inclusió social. Incrementar de 
forma substancial els habitatges d’inclusió nous d’aquest Programa Municipal abans de 
finalitzar l’actual mandat. 

 
 Del Grup Municipal d’UpB: 
 
4.- (M1115/11007) El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda instar el 

Govern municipal a: 1. Crear un programa de suport al Tercer Sector (entitats, associacions i 
ONG), a partir del Barcelona Crea Ocupació, i dotar-lo pressupostàriament, amb l’objectiu de 
fomentar la contractació i que incorpori subvencions de fins a 6000,00 euros per a cada 
contracte de més de 6 mesos de durada per a persones de més de 45 anys o aturats de 
llarga durada. 2. Un cop creat aquest pla ocupacional, elaborar un pla de comunicació que es 
pugés reforçar, entre d’altres, a través de la taula del tercer sector i la xarxa d’economia social 
de Barcelona. 

 
 
 E) Mocions 
 
M1.- RATIFICAR l’acord adoptat pel Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport 

Metropolità, en data 6 de març de 2014, sobre l’aprovació del Pla marc del programa de 
sanejament financer del sistema de transport públic i de refinançament de l’endeutament. 

 

M2.-  PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia al càrrec del Regidor d’aquest Ajuntament 
presentada per l’Im. Sr. Jordi Martí i Grau, i trametre certificació del present acord a la Junta 
Electoral Central als efectes d’atribució de l’esmentada vacant al candidat que correspongui 
de la llista electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrès Municipal. 

 
M3.- DESIGNAR l’Im. Sr. Guillem Espriu Avendaño President de la Comissió d’Economia, 

Empresa i Ocupació, en substitució de la Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert. 
 
M4.- ADOPTAR, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a soci únic de la 

Societat Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A., els acords següents: Primer.- 
DESIGNAR la Ima. Sra. Carmen Andrés i Añón i l’Im. Sr. David Escudé i Rodríguez membres 
del Consell d'Administració de la Societat Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en 
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substitució, respectivament, de l’Im. Sr. Jordi Martí i Grau i l’Im. Sr. Joan Trullén Thomàs. 
Segon.- ESTABLIR que el termini de designació dels consellers que es nomena serà 
l'establert en els respectius estatuts, sens 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 
nomenaments 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. 

 
M5.- DESIGNAR representant de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona la Ima. Sra. Montserrat Sánchez Yuste, en substitució de l’Im. Sr. 
Jordi Martí i Grau. 

 
M6.- DESIGNAR representants de l’Ajuntament de Barcelona als Consorcis següents: Consorci del 

Centre de Cultura Contemporània. Casa de la Caritat: Im. Sr. Guillem Espriu Avendaño vocal 
del Consell General en substitució de l’Im. Sr. Jordi Martí i Grau. Consorci de la Zona Franca: 
l’Im. Sr. Gabriel Colomé i Garcia membre del Ple, en substitució de l’Im. Sr. Jordi Martí i Grau. 

 
 F) Declaracions Institucionals 
 
DI1.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Adherir-se a la commemoració del centenari 

de la Mancomunitat de Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal 
per tal de participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. Segon.- Notificar el present acord a 
la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes. 

 
DI2.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer.- Expressar amb rotunditat el rebuig pel 

segrest que estan patint les nenes i adolescents de Nigèria, amb la finalitat de ser explotades 
sexualment o bé per matrimonis forçats. Segon.- Constatar la clara vulneració dels Drets 
Humans i dels Drets de la Infància que suposa aquesta situació. Tercer.- Reclamar a la 
comunitat internacional per a què actuï, de forma contundent, en defensa dels Drets Humans, 
dels drets de la Infància i dels drets de les Dones. 

 
DI3.- El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Condemnar l’ús de la violència i la tràgica pèrdua 

de vides humanes a les manifestacions que han tingut lloc des de principis del mes de febrer 
a Veneçuela, manifestant la necessitat de donar resposta a la crisis des del diàleg, dins el 
marc de l’estat de dret i respecte als Drets Humans. 2. Recolzar totes les accions que duguin 
a terme les forces polítiques del país per tal de resoldre els seus problemes actuals dins de la 
institucionalitat democràtica. 3. Subscriure totes aquelles declaracions i comunicats nacionals 
i internacionals que promoguin el respecte a la llei, la informació fidedigne i veraç, així com el 
ple respecte als Drets Humans. 4. Mostrar el nostre recolzament a totes les campanyes que 
es duguin a terme a la nostra ciutat en defensa de l’estat de dret a Veneçuela i la defensa del 
dret a la llibertat d’expressió, reunió i associació de forma pacífica a tot el país. 

 
DI4.- El Plenari del Consell Municipal acorda: Demanar al Govern català i als promotors del 

complex hoteler, de lleure i joc anomenat “BCN World” que no utilitzin els noms de Barcelona 
o BCN per a aquest projecte. 


