
Nº Pregunta Ambit Situació Data Entrada Petició Data Resposta

1 6277 R.Escrita Presentada 16/05/2017
Quins protocols i accions concretes portarà a terme l’Ajuntament de Barcelona en cas que es 

produeixi un nou episodi d’increment del nivell de contaminació atmosfèrica ? 28/07/2017

2 6280 R.Escrita Presentada 17/05/2017
Quines inversions en l’apartat reformes, ampliacions i millores (RAM) dels centres educatius de la 

ciutat s’han portat a terme al llarg de l’any 2016 per part del Consorci d’Educació de Barcelona ?

3 6281 R.Escrita Presentada 17/05/2017
Quines obres ha desenvolupat el Consorci d’Educació de Barcelona al llarg de l’any  2016, respecte 

l’accessibilitat dels centres educatius  de la ciutat ?

4 6282 Prec Escrit Presentada 17/05/2017
Que l’Ajuntament de Barcelona transfereixi al Consorci d’Educació de Barcelona una partida 

pressupostària específica, a càrrec del pressupost 2017, per desenvolupar un Pla de millora de 

l’accessibilitat dels centres educatius de la ciutat.

5 6284 Prec Escrit Presentada 18/05/2017
Que l’Ajuntament de BCN promogui i lideri un grup de treball interinstitucional per determinar i portar 

a terme les accions necessàries per assolir el retorn del talent jove a la nostra ciutat. 03/07/2017

6 6285 R.Escrita Presentada 18/05/2017
Quines accions concretes a desenvolupat l’Ajuntament de BCN per facilitar l’accés a l’habitatge de 

lloguer de la gent jove de la ciutat, per evitar que aquesta abandoni la ciutat de Barcelona ?

7 6286 Prec Escrit Presentada 18/05/2017
Realitzi les modificacions necessàries per no cobrar més  plusvàlues corresponents a transmissions 

de propietat amb minusvàlues patrimonials. 13/06/2017

8 6322 Prec Escrit Presentada 23/05/2017

Que es doti dels recursos econòmics necessaris, perquè l´espai annex del Punt Verd  Tabuenca, es 

pugui convertir en l’Aula Ambiental de la Vila de Gràcia, i així poder impartir  activitats i formació que 

permeti  donar el coneixement necessari als ciutadans de com millorar la sostenibilitat de la nostra 

ciutat. 05/09/2017

9 6331 Prec Escrit Presentada 30/05/2017

Que el govern municipal implanti una estratègia comunicativa conjunta que ajudi a donar visibilitat als 

mitjans de comunicació de la oferta cultural del circuit de teatres de proximitat, tot promovent 

comunicativament la seva oferta cultural, facilitant-ne així la seva difusió i el seu coneixement per 

part de la ciutadania.

10 6332 Prec Escrit Presentada 30/05/2017
Que el govern municipal es replantegi el tancament de la biblioteca Artur Martorell, mantenint-la 

oberta i promovent un projecte de futur que asseguri la seva continuïtat com a referent de biblioteca 

especialitzada en educació i literatura infantil i juvenil. 

11 6335 Prec Escrit Presentada 01/06/2017
Que el govern de l’Ajuntament de BCN constitueixi una taula municipal que vetlli per que 

l’Ajuntament, inverteixi exclusivament en fons o productes dels que les seves inversions estiguin 

considerades ètiques socialment i sostenibles mediambientalment 05/09/2017

12 6336 Prec Escrit Presentada 01/06/2017
Que es faci una anàlisi acurada de les repercussions que podria tenir la mesura de govern en el 

funcionament i supervivència dels teatres de proximitat ubicats als diferents barris de la ciutat, i 

incloure’ls en el circuit proposat pel govern. 22/09/2017

13 6337 R.Escrita Presentada 01/06/2017
Quina es la previsió d’implantació, nombre de cotxes assignats, previsió de freqüència de pas i 

recorregut definitiu de la nova línia 191, substitutiva de l’actual línia 20 ? 19/07/2017

14 6338 Prec Escrit Presentada 01/06/2017
Que s’acordi la modificació de la línia D50, la línia 47 o, en el seu defecte, la línia que substitueixi a 

la 47, d’acord amb la petició dels veïns del barri de Congrés-Indians. 19/07/2017



15 6339 Prec Escrit Presentada 01/06/2017
Que s’inclogui en el Pla d’inversions la reforma integral del carrer Felip II, prioritzant  la substitució 

integral del sistema d’enllumenat, per millorar tant el nivell d’il·luminació com el consum energètic, 

prioritzant una millor il·luminació de les voreres 22/09/2017

16 6351 Prec Escrit Presentada 06/06/2017
Que l’Ajuntament, d’acord amb els veïns i comerciants del districte, inici la posada en marxa de les 

propostes incloses en l’estudi, marcant un calendari d’implantació d’aquestes mesures durant el 

present mandat. 03/08/2017

17 6352 R.Escrita Presentada 06/06/2017
Quin és l’import de les transferències econòmiques realitzades per l’Ajuntament de Barcelona al 

Consorci d’Educació de Barcelona durant l’any 2016 ? I previsió 2017

18 6356 R.Escrita Presentada 07/06/2017 Preguntes sobre la possible oferta d'adquisició del Palau Moxó 19/07/2017

19 6460 Prec Escrit Presentada 26/06/2017 Constitució Comissió nomenaments alts càrrecs govern municipal

20 6473 Prec Escrit Presentada 27/06/2017 Que es porti a debat Planificació escolar 17-18 i noves construccions escolar 21/11/2017

21 6474 R.Escrita Presentada 27/06/2017 Situació noves escoles curs vinent. Nombre i ubicació centres en mòduls prefabricats 21/11/2017

22 6475 R.Escrita Presentada 27/06/2017 Planificació escolarització curs 17-18

23 6512 R.Escrita Presentada 06/07/2017 Criteri respecte cartell Setmana Eròtica Can Deu 20/07/2017

24 6584 R.Escrita Presentada 13/07/2017 Prec canvi nom Plaça Poble Romaní per Poble Rromanó 19/09/2017

25 6919 Prec Presentada 02/10/2017
Que el Govern Municipal doni tot el suport a ciutadans, entitats, i posi a disposició tots els mitjans 

municipals necessaris per fer les corresponents denúncies davant els estaments internacionals per la 

vulneració greu i reiterada dels drets humans durant la jornada de l'1 d'Octubre

26 7049 Prec Presentada 18/10/2017
Que l'Ajuntament faci les gestions necessàries per declarar persones "non grates" al cap de l'Estat 

espanyol, al president del govern espanyol i a tot el seu executiu per ordenar i consentir les accions 

de violència extrema 

27/10/2017

27 7286 Pregunta Presentada 24/11/2017
Xifres que disposa l'Ajuntament respecte el nombre d'abandonaments escolars a la ESO i post 

obligatòries? 17/04/2018

28 7296 Pregunta Presentada 27/11/2017
Mesures que pensa implantar l'Ajuntament de forma directa o indirecta contra l'abandonament 

prematur en l'educació secundària post obligatòria

29 7398 Prec Presentada 22/12/2017
Que se'ns faci arribar el PIM que el govern té previst per aquest mandat i també la informació 

distribuïda per districtes 01/03/2018

30 7399 Pregunta Presentada 22/12/2017
Quins son els canvis fets a la ruta de la línia d'autobús V21 al tram del carrer Marina que passa al 

voltant del temple de la Sagrada Família

31 7400 Pregunta Presentada 22/12/2017
Quina és la situació dels contactes entre l'Ajuntament i la Junta constructora del temple de la 

Sagrada Família per tal de solucionar la problemàtica actual
25/01/2018

32 7401 Pregunta Presentada 22/12/2017 Quina és la situació dels equipaments previstos a l'entorn de la Plaça de les Glòries

33 7402 Pregunta Presentada 22/12/2017 Fins quan es mantindran les tanques i els furgons policials davant la subdelegació del govern

34 7791 Prec Presentada 10/01/2018
Que l'Ajuntament constitueixi una comissió per treballar l'impuls i la defensa dela candidatura de 

Barcelona com a ciutat capital del 5G a Europa



35 8017 Prec Presentada 17/01/2018
Que se'ns faci arribar documentació vinculada a l'esfondrament de 144 nínxols al cementiri de 

Montjuïc 
31/01/2018

36 8074 Prec Presentada 25/01/2018
Que compareguin els comissionats per donar compte i explicar els seus objectius en cada una de les 

seves àrees

37 8130 Prec Presentada 05/02/2018

Que el govern estudiï la renaturalització dels centres educatius donant una partida pressupostària 

per incloure enels Plans de millora d'equipaments educatius i els RAM's, per reduir així l'impacte de 

la contaminació ambiental i acústica a les escoles

38 8131 Pregunta Presentada 05/02/2018

Criteris per elaborar les cròniques periodístiques vinculades a Comissions i plenaris. La direcció 

d'informatius és coneixedora de la composició política del Plenari i de les formacions polítiques? 

Criteris per decidir la composició de representants municipals dels debats que s'emeten

39 8132 Pregunta Presentada 05/02/2018
Criteris per distribuir la partida 48962 Grups Municipals l'any 2018. Diferència criterits respecte l'any 

2017. Càlcul i previsió de distribució per a cada un dels grups Municipals per l'exercici 2018
14/03/2018

40 8456 Prec Presentada 19/02/2018
Que el govern presenti com a candidat a rebre la medalla d'honor al Sr. Jordi Faulí i Oller, arquitecte 

català i director de l'equip constructiu del Temle de la Sagrada Família

41 8492 Pregunta Presentada 26/02/2018 Llicències del Club Cercle del Liceu 23/04/2018

42 8512 Prec Presentada 05/03/2018
que es col·loqui placa commorativa al que va ser el domicili de Josep Maria Trias i Peitx i es 

mantingui el nom de Josep Maria Trias i Peitx al centre cívic situal al carrer de la Riera Blanca, 1-3
23/04/2018

43 8523 Prec Presentada 07/03/2018
Mesures de suport econòmic de la contractació de personal estable per part d'ateneus i associacions 

culturals sense ànim de lucre

44 8643 Prec Presentada 22/03/2018

En cas que no es pugui aprovar la unificació tramviària, el govern no desisteixi del projecte i 

mantingui converses amb ATM, l'operador actual i els grups favorables a la connexió per cercar els 

acords necessaris i desencallar l'esmentada connexió

45 8821 Pregunta Presentada 12/04/2018 Assentament carrer Tarragona cantonada carrer Consell de Cent 22/05/2018

46 8911 Prec Presentada 24/04/2018

Diàleg amb els grups municipals per fer públics al seu portal de la transparència la justificació i 

traçabilitat dels recursos que els grups reben de l'Ajuntament pel seu finançament i encarregui al 

Consell Assessor de la Transparència els informes pertinents per la seva implantació

47 9057 Prec Presentada 17/05/2018
Procedir a modificar la denominació de l'Av. Hospital Militar Farigola per l'Av. Vallcarca Farigola 

aprofitant la modificació puntual del PGM

48 9060 Prec Presentada 17/05/2018
Que s'aprofitin les tasques de reforma de Can Seixanta per la implantació de cobertes verdes, 

mitgeres o façanes verdes per mantenir el volum d'espai verd a la zona



49 9106 Pregunta Presentada 30/05/2018
Informació i mesures que s'han pres sobre l'atropellament d'un home de 87 anys  per un autobús de 

la línia D40

50 9107 Pregunta Presentada 30/05/2018 Mesures i recursos per reduir l'ús de les bosses de plàstic d'un sol ús al comerç de la ciutat

51 9116 Prec Presentada 04/06/2018

Que el govern presenti un projecte de ciutat amb la corresponent dotació pressupostària destinat a 

impulsar i promoure la biodiversitat de la ciutat (Tres turons, Collserola, corredor del Besos…) i les 

platges


