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COMISSIÓ DE GOVERN

Actes
Acta de la sessió del 9 de febrer de 2017, aprovada el 16 de febrer de 
2017

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 
dia 9 de febrer  de 2017 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària, 
sota la presidència de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi concorren els 
Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcaldia, Jaume Collboni Cuadrado, Laia 
Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les
Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez 
Castaño, Josep Ma. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Carmen Andrés Añón, 
Daniel Mòdol i Deltell i assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarès,
que certifica.

Excusen la seva absència el Im. Sr. Tinent d’Alcaldia Gerardo Pisarello Prados, i  
les Imes. Sres. Regidores Mercedes Vidal Lago i Montserrat Ballarín Espuña.

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau. 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou 
hores i trenta minuts.

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 2 de febrer de 2017, 
l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
s'aprova.

I) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL

Es delibera, primerament, sobre el projecte d'ordre del dia preparat per a la 
propera sessió del Plenari del Consell Municipal estructurat de la manera següent 
com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic Municipal:

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes

C) Part Decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

1. Autoritzar a Barcelona de Serveis Municipals, SA que exerceixi el dret de 
subscripció preferent, subscrigui i desemborsi les accions de la Clase A per un 
import d'1.053.000,00 euros que corresponen a l’ampliació de capital aprovada per 
la Junta General d’Accionistes de la societat Ecoenergies Barcelona Sud, Zona 
Franca i Gran Via l’Hospitalet, SA el 27 de juny de 2016, i; FACULTAR el 
representant de Barcelona de Serveis Municipals, SA en la Junta General 
d’Accionistes d’Ecoenergies, Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via l’Hospitalet, 
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SA, per a què efectuï les actuacions necessàries encaminades a la plena efectivitat 
d’aquest acord.

2. Acceptar la renúncia formulada per la Generalitat de Catalunya, al dret de 
superfície constituït a favor de la dita administració per acord del Plenari del 
Consell Municipal en sessió de 26 de març de 1999, respecte la finca de propietat 
municipal situada al carrer Berruguete núms. 33-35, per a la construcció d’una 
Residència assistida i Centre de dia per a gent gran; i facultar l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord.

3. Cedir gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 
situada al passeig de Joan de Borbó núm. 11, grafiada en el plànol annex, per a 
destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de 
lloguer, en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les 
corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en compliment de 
l’encàrrec aprovat per la Comissió de Govern, per acord de 10 de novembre de 
2016, i segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; sotmetre l'expedient a informació 
pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 
al·legacions, tenir per aprovada la cessió; formalitzar la cessió, fent esment de 
l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió 
automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i facultar 
l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 
executar el present acord.

4. Cedir gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 
situada al carrer Pla dels Cirerers núms. 2-4, grafiada en el plànol annex, per a 
destinar-la a la construcció d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de 
lloguer, en el marc de la promoció del model d’habitatge cooperatiu, mitjançant les 
corresponents licitacions dels diferents projectes de cohabitatge, en compliment de 
l’encàrrec aprovat per la Comissió de Govern, per acord de 10 de novembre de 
2016, i segons el que s’estableix en els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals, de 17 d'octubre de 1988; sotmetre l'expedient a informació 
pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 
al·legacions, tenir per aprovada la cessió; formalitzar la cessió, fent esment de 
l’afectació de la finca a la dita finalitat que està garantida amb clàusula de reversió 
automàtica en els termes de l’article 50 del Reglament esmentat; i facultar 
l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 
executar el present acord.

5. Cedir gratuïtament al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, la finca 
situada a la Via Favència núms. 263-271, grafiada en el plànol annex, per a la 
construcció i gestió d’un edifici d’habitatges de protecció en règim de lloguer i de 
venda en dret de superfície, d’acord amb el planejament urbanístic, i segons el 
disposat en els articles 49 i 50 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, de 17 
d'octubre de 1988; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de 
trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per aprovada la 
cessió; formalitzar la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat 
que està garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 
50 del Reglament esmentat; i facultar l'Alcaldia per a realitzar totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord.

6. Constituir un dret real de superfície a favor del Patronat Municipal de 
l’Habitatge respecte la finca del carrer Escolapi Càncer núms. 10-12, grafiada en el 
plànol annex, per un termini de setanta-cinc anys i amb caràcter gratuït, per a la 
construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 
d’habitatges de protecció oficial per a destinar-lo a lloguer social, d’acord amb les 
condicions del document annex, que s'aproven; sotmetre l'expedient a informació 
pública durant un termini de trenta dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 
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al·legacions, procedir a constituir el dret; formalitzar-lo d'acord amb les dites 
condicions; inscriure'l en el Registre de la Propietat; i facultar l’Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord.

7. Aprovar la constitució de l’Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social 
i Solidaria i la incorporació a la mateixa de l’Ajuntament de Barcelona com a 
membre de ple dret; aprovar els Estatuts de l’associació que s’adjunten a 
l’expedient; designar el Primer Tinent d’Alcaldia com a representant titular i el 
Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum com a 
representant substitut de l’Ajuntament de Barcelona. Facultar ambdós, 
indistintament, per a la signatura dels documents i efectuar tots els tràmits 
necessaris per a l’execució i efectivitat de l’acord. Comunicar aquest acord a la 
Xarxa d’Economia Social i Solidària, a través de la secretaria tècnica que està 
assistint el procés de constitució de la futura associació.

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS

8. Autoritzar el Patronat Municipal de l'Habitatge a concertar dos préstecs 
hipotecaris per uns imports màxims de 3.900.000,00 euros i 3.600.000,00 euros 
respectivament, destinats a finançar les obres de dues promocions de 26 
habitatges cadascuna, a Can Batlló, en les condicions que s'adjunten a l'annex.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

9. Ratificar, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Comitè Executiu de 
l’Autoritat del Transport Metropolità, en  sessió de 12 de juliol de 2016, per 
delegació del seu Consell d’Administració, relatiu a l’aprovació de la modificació i 
refosa dels seus estatuts segons consta en l’expedient administratiu.

Districte de Sant Andreu
10. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de 
l'equipament esportiu situat a la confluència dels carrers Pare Manyanet i 
Bonaventura Gispert, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa 
referència l’informe tecnicojurídic de la Direcció de Serveis de Planejament; 
resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de 
l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció, de 
valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorporen a aquest acord.

c) Proposicions

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

F) Declaracions Institucionals

Després d'haver examinat tots els punts anteriors, la Comissió de Govern dóna 
la seva conformitat al precedent projecte d'ordre del dia del Plenari del Consell 
Municipal amb les modificacions següents: 

Es retira el punt núm. 1.
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II) INFORMACIÓ DE L'ORDRE DEL DIA DE LES COMISSIONS PLENÀRIES

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici
b) Mesures de govern
c) Informes a les Comissions
d) Compareixences Govern municipal

C) Part Decisòria / Executiva

Es delibera, a continuació, sobre la part decisòria de l'ordre del dia de les 
diferents Comissions del Consell Municipal.

a) Propostes d'acord

COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 
SEGURETAT I PREVENCIÓ

1. Declarar, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 
Reguladores del Funcionament dels Districtes, i a sol·licitud de la senyora Carolina 
Recio Cáceres, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte 
de Nou Barris, per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 
2015, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial, en un percentatge del 
75%, en virtut de la resolució de la Regidora del Districte de 3 de setembre de 
2015, i l’activitat pública per compte aliena com a professora associada al 
Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona fins al dia 31 
d’agost de 2017. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el propi de la seva dedicació 
municipal. Aquesta autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes 
en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. 
En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix.

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

2. Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 
realitzar en el pati central i dintre de la part catalogada de l’edifici conegut com el 
Palau Solterra-Barberà, avinguda Portal de l'Àngel, núm. 9, catalogat d’interès 
local amb nivell de protecció B i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a 
l’any 2015, concedir a Hennes & Mauritz, SL, una bonificació del 50% sobre la 
quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió 
del comunicat d’obres, del 5 de gener de 2015, per a la seva realització, donat que 
s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a 
l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera la quota de 
l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 816,06 euros, 
es redueix en un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 408,03 euros, 
quedant només obligat a pagar 408,03 euros per aquest concepte. Donar trasllat a 
l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

3. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i 
vehicles de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari Municipal el 27 de novembre 
de 1998, per tal d’incloure-hi determinacions relatives als vehicles de mobilitat 
personal, al transport de mercaderies, al de mercaderies perilloses i al transport 
escolar; sotmetre-la a informació pública per un termini de trenta dies, de 
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conformitat amb allò disposat a l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal; 
publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web 
municipal.

Districte de Sants-Montjuïc

4. Desistir del procediment per a la tramitació de la Modificació del Pla General 
Metropolita per a l'emplaçament de l'equipament penitenciari de la Zona Franca i 
Modificació Puntual de MPGM de la subzona 22AL, d’iniciativa municipal, aprovat 
inicialment per la Comissió d’Habitat Urbà i Medi Ambient en sessió de 19 de març 
de 2015, pels motius exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament 
que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de motivació.

b) Proposicions

Després d'haver examinat l'anterior relació de propostes d'acords decisoris que 
seran tractades en les sessions de les corresponents Comissions del Plenari, la 
Comissió de Govern els dóna la seva conformitat.

D) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
d) Preguntes
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

E) Mocions

III) ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior

B) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 i 25 de juny de 2015, es 
comuniquen les resolucions següents:

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

1. Resolució del Gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona, de 27 
de desembre de 2016, que adjudica mitjançant procediment obert, tramitació 
ordinària, regulació harmonitzada, a favor de l’empresa Ayesa Advanced 
Technologies, SA els serveis informàtics per a la construcció del nou "Sistema 
d'Informació de la Llei de Dependència de l'Ajuntament de Barcelona" i el nou 
"Sistema d'Informació Campanyes" (LOT 1), per un import total de 511.333,72 
euros (IVA inclòs) i un termini d’execució fins el 31 de desembre de 2017.

ÀREA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ

2. Resolució del gerent de l’ICUB, de 12 de desembre de 2016, que inicia la 
tramitació del l’expedient de contractació que té per objecte els serveis d’atenció al 
públic, informació dels espais expositius, regidoria d’espais, venda d’entrades i 
venda a la botiga del Museu Etnològic de Barcelona i Museu de Cultures del Món, 
amb núm. de contracte 16002784, mitjançant tramitació ordinària, amb la 
utilització del procediment obert i amb un pressupost total de licitació de 
663.849,98 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: 548.636,35 euros 
de pressupost net i 115.213,63 euros d’IVA al tipus impositiu del 21% 
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condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
posteriors a l'actual. Aprova les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors 
del contracte, i la resta de documentació annexada; i convoca la licitació per la 
seva adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

3. Resolució del president i del gerent de l’ICUB, de 28 de desembre de 2016, 
que atorga una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter 
excepcional, a les Escoles de Música d’Iniciativa Privada de Catalunya, amb NIF 
G60991445, per un import de 150.000,00 euros i una durada des de la data de la 
seva signatura i fins al 30 de setembre de 2017, per a la promoció d’ una línia de 
beques i ajuts econòmics per a l’educació musical, adreçada a famílies amb 
dificultats econòmiques; i aprova el conveni pel qual es formalitzarà l’atorgament 
de la subvenció. Autoritza, disposa i reconeix l’obligació a favor de les Escoles de 
Música d’Iniciativa Privada de Catalunya, de l’import indicat.

4. Resolució del president i del gerent de l’ICUB, de 22 de desembre de 2016, 
que atorga una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional 
de 99.940,13 euros a la Fundació Privada La Sagrera, per al finançament de 
l’adaptació de l’estudi previ a les condicions del pla especial i les reformes i 
projecte de legalització de la Nau Ivanow, amb una durada des de la data de la 
seva signatura fins al 30 d’abril de 2017, aprova el conveni pel qual es formalitzarà 
l’atorgament de la subvenció, autoritza l’import i disposa i reconeix l’obligació.

5. Resolució del president i del gerent de l’ICUB, de 21 de desembre de 2016, 
que atorga una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional 
de 500.000,00 euros a la Fundació Sala Beckett Obrador Internacional de 
Dramatúrgia, per a contribuir a la realització de les activitats culturals i escèniques 
de la Fundació Sala Beckett Obrador Internacional de Dramatúrgia per a la 
temporada 2016/2017, i una durada des de la data de la seva signatura fins al 31 
d’agost de 2017, i aprova el conveni pel qual es formalitzarà l’atorgament de la 
subvenció, autoritza l’import i disposa i reconeix l’obligació.

6. Resolució del president i del gerent de l’ICUB, de 28 de desembre de 2016, 
que atorga una subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional 
de 130.000,00 euros a La Perla 29 SL, per finançar la compra de béns 
inventariables, amb una durada des de la data de la seva signatura fins al 31 de 
març de 2017, aprova el conveni pel qual es formalitzarà l’atorgament de la 
subvenció, autoritza l’import i disposa i reconeix l’obligació.

7. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 8 de 
novembre de 2016, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
regulació no harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació del 
contracte per l’execució de les obres relatives al projecte obres relatives de 
l’Actualització del Projecte executiu: Zoo Ciutadella. Reforma Integral, Reparacions 
i Gran Manteniment: Reforma de l’espai dels elefants, les girafes i els lleons. 
Separata 05. Ampliació pati girafes i passera; i Separata 06. Mangostes, amb 
suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió social, per un pressupost de 
licitació d'1.264.685,12 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 8 setmanes i 
2 mesos.

8. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 8 de 
novembre de 2016, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, 
regulació harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació del Contracte 
de Serveis de Vigilància i Serveis Auxiliars a les Dependències de Barcelona de 
Serveis Municipals, SA.: Lot 1 (Fòrum i Zoo) i Lot 2 (Oficines BSM Calàbria) amb 
suport als processos d’inserció sociolaboral i d’exclusió social, per un pressupost de 
licitació d'1.041.638,07 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució d’1 any per 
cadascun dels lots.
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9. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 23 
de novembre de 2016, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació 
ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació de 
l’Acord Marc relatiu a l’homologació de proveïdors d’impremtes i suports gràfics per 
a Barcelona de Serveis Municipals, SA amb suport als processos d’inserció 
sociolaboral i d’exclusió social, per un pressupost de licitació de 730.180,40 euros 
(IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys.

10. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 23 
de novembre de 2016, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació 
ordinària, regulació harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació del 
contracte relatiu al servei de retirada i moviment de vehicles de la via pública i 
instal·lacions de BSM, Lot 1: Zona Besòs, Lot 2: Zona Llobregat, per un pressupost 
de licitació de 2.038.586,22 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 anys.

11. Resolució del director general de Barcelona de Serveis Municipals, SA, de 23 
de novembre de 2016, que inicia mitjançant procediment obert, tramitació 
ordinària, regulació no harmonitzada, el procediment de licitació per l’adjudicació 
del contracte relatiu a la cessió d’ús d’un espai al Sot del Migdia per a zona de 
pràctiques i estacionament de motocicletes i vehicles, per un pressupost de 
licitació d'1.052.700 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 10 anys.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Districte de Ciutat Vella

12. El Conseller Delegat de BIMSA, el 27 de gener de 2017, ha resolt iniciar la 
licitació per a la contractació de les Obres relatives al projecte executiu de 
reurbanització del carrer Comerç, entre la plaça Comercial i l’avinguda del Marquès 
de l’Argenteria, al Districte de Ciutat Vella de Barcelona, amb un pressupost de 
licitació de 765.371,35 euros, IVA exclòs.

Districte d'Horta-Guinardó

13. El Consell d’Administració de BIMSA, el 15 de novembre de 2016, ha resolt 
adjudicar a la UTE Obras con Huarte Lain, SA y Agrupación Guinovart Obras y 
Servicios Hispania, SA, l'expedient de contractació de les obres del nou complex 
Esportiu Municipal CEM Horta (Fase 2) al carrer Feliu Codina al Districte d'Horta-
Guinardó de Barcelona, per un import de 4.614.217,86 euros, IVA exclòs, que 
incloent IVA ascendeix a l’import de 5.583.203,61 euros.

b) Informes

C) Part Decisòria

a) Propostes d'acord

Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda:

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

1. Aprovar el projecte normatiu per a la modificació del Reglament Orgànic 
Municipal, amb la finalitat d’establir un nou sistema per a l’aixecament de les actes 
de les sessions de les Comissions del Consell Municipal, dels Consells de Districte i 
d’altres òrgans col·legiats, basat en el seu enregistrament en suport apte per a la 
gravació i reproducció del so i de la imatge; i donar-li el tràmit previst a l’article 
111 del Reglament Orgànic Municipal.

2. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Fina Ferrer Vidal (mat. 
74110) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la 
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categoria professional de Tècnica Superior en Psicologia, amb destinació al 
Departament d’Atenció, Acollida i Violència Masclista de la Gerència de Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència, on ocupa el lloc de treball de Tècnic/a 3 
(80.30.SS.20), i l’activitat pública com a professora associada, a temps parcial, a 
la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 
2016/2017, des del 15 de setembre de 2016 fins al 14 de setembre de 2017. La 
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-
se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció.

3. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Pagès Massó (mat. 
26826) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Dret, amb destinació al Departament 
de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de l’Eixample, on ocupa el lloc de treball 
de Tècnic 3 (80.30.SJ.10), i l’activitat pública com a professor associat, a temps 
parcial, a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, per al curs acadèmic 2016/2017, des de l’1 de setembre de 2016 
fins al 28 de febrer de 2017. La dedicació a la docència universitària serà a temps 
parcial i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, 
a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de 
desembre d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

4. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Àngels Orriols Sallés 
(mat. 24.919) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb 
la categoria professional de Tècnica Superior en Dret, amb destinació a l’Àrea del 
Contenciós de la Direcció de Serveis Jurídics de la Gerència de Recursos, on ocupa 
el lloc de treball de Tècnica 1 (80.10.SJ.10), i l’activitat pública com a professora 
associada a temps parcial a la Universitat Autònoma de Barcelona, per al curs 
acadèmic 2016-17 des de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017.  La 
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-
se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció.

5. Convocar la cobertura del lloc de treball de Direcció 2 de la família General 
(GE), d'El Born Centre de Cultura i Memòria adscrit a la Direcció de Memòria i 
Història de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB); i aprovar les 
bases que han de regir aquesta convocatòria (I.D. S 08014551). Publicar aquest 
acord i l’annex a la Gaseta Municipal, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i al web de l’Ajuntament de Barcelona. Donar compte de la present resolució a la 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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6. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 9 de febrer de 2017.

7. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona per a la recaptació en període executiu d’ingressos 
tributaris i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Barcelona. Autoritzar 
i disposar la despesa per un import de 480.000,00 euros amb càrrec al/s 
pressuposts/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de 
l’Agència Tributària de Catalunya, amb NIF Q0801480E, per tal de cobrir la 
despesa de la recaptació en període executiu d’ingressos tributaris i altres
ingressos de dret públic. Facultar la Sra. Teresa Ribas i Algueró, gerent de l'Institut 
Municipal d'Hisenda, per a la signatura del present conveni.

Queda sobre la taula la proposta precedent.

8. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’intercanvi d’informació tributària i 
prestació de serveis tributaris. Facultar la Sra. Teresa Ribas i Algueró, gerent de 
l'Institut Municipal d'Hisenda, per a la signatura del present conveni.

Queda sobre la taula la proposta precedent.

9. Encarregar al Patronat Municipal de l’Habitatge la gestió i administració dels 
habitatges primer cinquè, primer sisè, segon cinquè, segon sisè, tercer sisè i plaça 
d’aparcament R14 de la planta soterrani de la finca del carrer Constitució núms. 
73-77, amb la finalitat de destinar-los a reallotjament d’afectats urbanístics. 

10. Esmenar, d’acord a l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’acord de la 
Comissió de Govern de 22 de desembre de 2016, en el sentit que l’entitat 
financera a qui s’adquireix l’habitatge en exercici del dret de tanteig que ostenta la 
Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, 
en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària, ubicat a la planta baixa del carrer Mare de 
Déu de les Neus núm. 14, és Sabadell Real Estate Activos, SA (NIF A66047945), 
mantenint inalterades la resta de condicions de l’acord.

11. Adquirir, a títol de compravenda, a l’entitat financera Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), amb  NIF 
A86602158, l’habitatge àtic tercera del carrer Ausona núm. 71 (finca registral 
32128 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), en virtut del dret de 
tanteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que exerceix en benefici de 
l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de l’article 2 del Decret Llei 
1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 
dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària; aprovar com a 
preu de la compravenda l’import de 71.280,00 euros; lliurar al Patronat Municipal 
de l’Habitatge la quantitat de 71.280,00 euros amb càrrec a l’obligació reconeguda 
al seu favor per decret de 31 de desembre de 2014, assentament 7000424875 del 
pressupost municipal de l’any 2014, encarregant-li el pagament de l’esmentada 
adquisició, així com la gestió i administració de l’esmentat habitatge per tal de 
destinar-lo a habitatge de lloguer social; formalitzar la compravenda, prèvia 
cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels quals suposin una càrrega 
econòmica per a la Corporació municipal; i inscriure-la en el Registre de la 
Propietat.

12. Adquirir, a títol de compravenda, a l’entitat financera Banco de Santander 
SA, (CIF A-39000013), l’habitatge entresòl segona de la finca del carrer Ausona 
núm. 75 (finca registral 13.754 del Registre de la Propietat núm. 2 de Barcelona), 
en virtut del dret de tempteig que ostenta la Generalitat de Catalunya i que 
exerceix en benefici de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes del punt 2 a) de 
l’article 2 del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i 
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urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària; aprovar com a preu de la compravenda l’import de 70.000,00 euros; 
lliurar al Patronat Municipal de l’Habitatge la quantitat de 70.000,00 euros, amb 
càrrec a l’obligació reconeguda al seu favor per decret de 31 de desembre de 
2014, assentament 7000424875 del pressupost municipal de l’any 2014, 
encarregant-li el pagament de l’esmentada adquisició, així com la gestió i 
administració del referit habitatge per tal de destinar-lo a lloguer social; formalitzar 
la compravenda, prèvia cancel·lació d’aquells gravàmens el manteniment dels 
quals suposin una càrrega econòmica per a la Corporació municipal; i inscriure-la
en el Registre de la Propietat.

13. Aprovar l’expedient núm. 3-001/2017 de modificacions de crèdit, consistent 
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017, d’import 371.232,38 euros, per atendre transferències de crèdit de 
diversos orgànics, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
17012591; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.

14. Aprovar l’expedient núm. 3-005/2017 de modificacions de crèdit, consistent 
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona 
per a l’exercici 2017, d’import 155.864,63 euros, per atendre despeses addicionals 
de contractes de serveis de gestió de Centres Cívics i Casals per a la gent gran, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17012791; i publicar aquest
acord a la Gaseta Municipal. 

15. Aprovar l’expedient núm. 3-007/2017 de modificacions de crèdit, consistent 
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017, d’import 3.500.000,00 euros, per atendre la despesa en  
subvencions per a persones amb pocs recursos, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 17013091; i publicar aquest acord a la 
Gaseta Municipal.

ÀREA DE DRETS SOCIALS

16. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
Transports de Barcelona, SA, amb NIF núm. A08016081, per tal de regular el 
subministrament de bitllets senzills de transport públic, per viatjar a la xarxa
d’autobusos de Transports de Barcelona, destinats exclusivament a persones 
usuàries de l’Equipament Integral Zona Franca per a persones sense sostre, amb 
efectes des de la signatura fins al 31 de desembre de 2018. Autoritzar i disposar, a 
favor de Transports de Barcelona, SA, amb NIF núm. A08016081, la despesa de 
42.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 0201 23141 22699 del 
pressupost de despeses de 2017 per a finançar les obligacions derivades d’aquest 
conveni en l’esmentat exercici. Facultar l'Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora 
de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de 
tots aquells documents que se’n derivin.

17. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques particulars, reguladors del contracte núm. 17000206, que 
té per objecte la contractació de 45 places d’acolliment residencial temporal al 
Centre Cal Muns, durant el termini comprès entre el 15 de febrer de 2017 o del 
següent al de la formalització del contracte si és posterior i fins al 31 de desembre 
de 2018, a la vista de l’informe emès per la Cap del Departament d’Atenció a 
Persones Vulnerables del 9 de gener de 2017, el qual justifica la idoneïtat i la 
necessitat del contracte, per un import de 2.168.561,85 euros, exempt d’IVA, de 
conformitat amb l’article 170.d) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP). Declarar la impossibilitat de promoure la concurrència en l’oferta, de 
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conformitat amb l’article 170.d) del TRLCSP, segons es justifica a l’informe 
justificatiu abans esmentat. Autoritzar la despesa d’aquest contracte per un import 
de 2.168.561,85 euros, exempt d’IVA. Adjudicar l’esmentat contracte  per un 
import de 2.168.561,85 euros, exempt d’IVA, a Sant Pere Claver, Fundació Serveis 
Socials, amb NIF núm. G65662819, sotmès a la condició suspensiva d’existència 
de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual. Disposar a favor
de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos 
que s’indiquen en el document comptable. Fixar en 108.428,09 euros l’import de la 
garantia definitiva i, retenir-lo del preu del contracte atesa la declaració del 
contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. Requerir 
l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués 
acordat l’aixecament de la suspensió. Donar-ne compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Districte de Sants-Montjuïc

18. Aprovar inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 de la 
XX edició del Concurs de Cartells de la Festa Major del Poble-sec en el Districte de 
Sants-Montjuïc; sotmetre a informació pública les esmentades bases particulars, 
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de 
l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats 
puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que 
creguin adients; tenir per aprovades definitivament les bases particulars en cas 
que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest 
cas, convocar el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona; i autoritzar la despesa de 882,35 euros, que anirà a càrrec 
a la partida 48101.338.11 del pressupost de l'any 2017, per a fer front a la 
disposició i lliurament d'aquest premi.

19. Aprovar inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 de la 
VII edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Marina en el Districte de 
Sants-Montjuïc; Sotmetre a informació pública les esmentades bases particulars, 
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de 
l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats 
puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que 
creguin adients; tenir per aprovades definitivament les bases particulars en cas 
que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest 
cas, convocar el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona; autoritzar la despesa de 882,35 euros, que anirà a càrrec a 
la partida 48101.338.11 del pressupost de l'any 2017, per a fer front a la 
disposició i lliurament d'aquest premi.

20. Aprovar inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 de la 
I edició del Concurs de Cartells de la Festa Major de la Bordeta, en el Districte de 
Sants-Montjuïc; sotmetre a informació pública les esmentades bases particulars, 
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de 
l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
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d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats 
puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que 
creguin adients; tenir per aprovades definitivament les bases particulars en cas 
que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest 
cas, convocar el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona; i autoritzar la despesa de 882,35 euros, que anirà a càrrec 
a la partida 48101.338.11 del pressupost de l'any 2017, per a fer front a la 
disposició i lliurament d'aquest premi.

21. Aprovar inicialment les bases particulars de la convocatòria per a 2017 de la 
XV edició del Concurs de Cartells de la Festa Major d’Hostafrancs en el Districte de 
Sants-Montjuïc; sotmetre a informació pública les esmentades bases particulars, 
per un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Tauler d'edictes de 
l'Ajuntament i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que els interessats 
puguin examinar l’expedient i hi puguin formular, si s’escau, les al·legacions que 
creguin adients; tenir per aprovades definitivament les bases particulars en cas 
que transcorri l’esmentat termini sense que es presentin al·legacions i, en aquest 
cas, convocar el premi mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona; i autoritzar la despesa de 882,35 euros, que anirà a càrrec 
a la partida 48101.338.11del pressupost de l'any 2017, per a fer front a la 
disposició i lliurament d'aquest premi.

Districte d'Horta-Guinardó

22. Ampliar l'autorització i disposició de despesa per la continuïtat del servei pel 
període de l’1 al 31 de març de 2017 del contracte de gestió de serveis públics en 
la modalitat de concessió, número 12C00032, que té per objecte la direcció i 
dinamització del Centre Cívic Casa Groga i ludoteca Casa Groga, per una subvenció 
màxima  de 21.517,50 euros, amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades
en aquest mateix document, en compliment de les clàusules núm. 17, 2b) i núm. 
3, 1.2 c) del plec de clàusules administratives de l’esmentat contracte, i el previst 
a l’article 235 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Disposar-la a favor de QSL 
Serveis Culturals SLU, NIF B60641925. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el 
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, 
comparegui per formalitzar la continuïtat del servei del contracte a les 
dependències del Districte d’Horta-Guinardó. Designar com a responsable del 
contracte a la Directora de Serveis a les Persones i Territori del Districte d’Horta-
Guinardó.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

23. Aprovar inicialment el Projecte constructiu base de carrils bicicleta a 
implantar als carrers de la xarxa secundària de bicicleta (període 2017-2018) de 
Barcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte, que 
figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, 
per un import d'11.833.433,90 euros, el 21% de l'impost del valor afegit (IVA) 
inclòs, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLLMRLC); sotmetre l'expedient a informació pública durant el termini 
de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya, termini durant 
el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
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Districte de l'Eixample

24. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a l’ordenació volumètrica de 
l’edificació en el carrer de Balmes, núm. 167 i carrer Paris, núms. 208-210, 
promogut per Duim Investment 2015, SL, amb les prescripcions a que fa 
referència l’informe complementari de 8 de febrer de 2017, de la Direcció de 
Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, 
s’incorpora a aquest acord; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; i donar-ne 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Districte de Sant Martí

25. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana del Subsector 4 del PMU Perú-Pere 
IV Illa delimitada entre els carrers Pere IV, Josep Pla, Marroc i Puigcerdà, 
promogut per Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, S.A.; exposar-lo al públic 
pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la seva aprovació 
definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

26. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici 
Industrial consolidat situat al carrer de Ciutat de Granada, núm. 123, xamfrà amb 
el carrer de Tànger 96 -Districte d’activitats 22@-, promogut per Jonko, SL; 
exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per a la 
seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 

b) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
onze hores.
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Acords 
Acords de la sessió de 16 de febrer de 2017

A) Aprovació de l'acta de la sessió de 9 de febrer de 2017.

Part Decisòria

Propostes d’acord

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

1. Informar, en el marc de l’acord, de 7 de juny de 2013, sobre participació de 
l’Ajuntament de Barcelona en les iniciatives normatives de la Generalitat de 
Catalunya que incideixen en el règim especial establert a la Carta Municipal de 
Barcelona, el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació a la iniciativa 
normativa següent: I. Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral de la Generalitat 
de Catalunya, en els termes dels documents elaborats pels Serveis Jurídics 
Municipals que consten a l’expedient i que constitueixen la motivació del present 
acord. Notificar el present acord i el posicionament municipal sobre cada iniciativa 
normativa a la Secretaria de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament.

2. Informar el posicionament de l’Ajuntament de Barcelona en relació amb el 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, en els termes que 
consten en el document de propostes d’esmenes al Projecte de llei de referència, i 
que constitueix la motivació del present acord; i notificar el present acord així com 
el document de propostes d’esmenes als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, als efectes oportuns.

3. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Bartomeus Bayés (mat. 
73248), personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona, que presta serveis com a 
assessor (80.20.PO.10) al Grup Municipal Socialista, amb una segona activitat en 
el sector públic, concretament com a professor associat de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, per al curs acadèmic 2016-17, des de l’1 de setembre de 2016 i fins 
al 31 d’agost de 2017. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial 
i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present 
autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les 
prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

4. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Rosa Mateu Torres (mat. 
38507) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la 
categoria professional de gestora, amb destinació al Departament d’Operacions i 
Processos d'Atenció Especialitzada de la Gerència de Drets de Ciutadania, 
Participació i Transparència, on ocupa el lloc de treball de Cap Departament 
(40.10.GE.10), i l’activitat privada per compte propi de psicòloga. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 
vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 
amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 
de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
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de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.

5. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antoni Fernández Pérez (mat. 
22953) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnic Superior de Gestió, amb destinació a la Direcció 
d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de la Gerència de Presidència i 
Economia, on ocupa el lloc de treball de Director 1 (20.10.GE.40), i l’activitat 
pública com a professor associat a la Universitat de Barcelona, a temps parcial, per 
al curs acadèmic 2016-2017 des del 15 de setembre 2016 fins al 14 de setembre 
2017. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. D’altra banda, la 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, 
a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

6. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mireia Secall Carmona (mat. 
27982) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la 
categoria professional de Tècnica Superior d’Arquitectura, amb destinació a la 
Direcció de Serveis de Planejament de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.OP.20), i l’activitat 
privada per compte propi d’arquitecta. Per tal d'evitar possibles coincidències entre 
l'activitat pública i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada 
d'arquitecta qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. 
La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral 
setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no 
coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal 
de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.

7. Aprovar les modificacions en l’organigrama de la Gerència del Districte de 
Ciutat Vella i de la Gerència del Districte de Nou Barris, assignant les adscripcions, 
denominacions i funcions al òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos. 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció.

8. Aprovar l’expedient  núm. 2017/000088 de modificacions de crèdit, 
corresponent a la relació MC-00000012, consistent en transferències de crèdit del 
Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2017, d’import 
26.990.055,00 euros dins del Capítol I, derivats de canvis d’organigrama, mobilitat 
de personal i altres variacions, que recullen les modificacions d’altes i baixes fins al 
dia 2 de febrer de 2017 als crèdits inicials assignats, sense que això representi una 
esmena a la quantitat total pressupostada. Publicar aquest acord a la Gaseta 
Municipal.

9. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 
document de 16 de febrer de 2017.
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10. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona per a la recaptació en període executiu d’ingressos 
tributaris i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Barcelona. Autoritzar 
i disposar la despesa per un import de 480.000,00 euros, amb càrrec al/s 
pressuposts/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de 
l’Agència Tributària de Catalunya, amb NIF Q0801480E, per tal de cobrir la 
despesa de la recaptació en període executiu d’ingressos tributaris i altres 
ingressos de dret públic. Facultar la Sra. Teresa Ribas i Algueró, gerent de l'Institut 
Municipal d'Hisenda, per a la signatura del present conveni.

11. Aprovar  el conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i 
l’Ajuntament de de Barcelona en matèria d’intercanvi d’informació tributària i 
prestació de serveis tributaris. Facultar la Sra. Teresa Ribas i Algueró, gerent de 
l'Institut Municipal d'Hisenda, per a la signatura del present conveni.

12. Aprovar l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM, mitjà propi de 
l’Ajuntament de Barcelona dels tres projectes següents emmarcats en el Programa 
Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, d’acord amb les prescripcions generals de 
l’encàrrec que deriven de l’acord de la Comissió de Govern en sessió de 16 de juny 
de 2016: Operació 1- OP1-BA-2017: Millora del teixit econòmic–empresarial de la 
ciutat de Barcelona, per al desenvolupament de programes pilot de suport i nous 
serveis especialitzats per a millorar la competitivitat de les petites empreses i el 
seu impacte social, alhora que es potencien aquells sectors d'activitat estratègics 
i/o emergents al territori. Operació 2- OP2-BA-2017: Foment de l'emprenedoria i 
serveis d'incubació, per a la implementació d'accions de suport a la iniciativa 
emprenedora en tot el seu procés: pre-incubació, suport a la creació d'activitat 
econòmica i a les start-ups, mitjançant una oferta d'activitats, tallers i programes 
d'acompanyament en format multicanal amb especial atenció a col·lectius 
específics i sectors d'activitat tradicionals o estratègics per a la ciutat. Operació 3-
OP3-BA-20L7: Digitalització de serveis públics, per al desenvolupament de nous 
continguts, eines digitals i infraestructures per tal de simplificar i millorar l'accés a 
la informació i als serveis de valor afegit al conjunt de ciutadans, ciutadanes i al 
teixit productiu de la ciutat. Publicar aquesta resolució al BOPB i a la Gaseta 
municipal

13. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya signat el 9 de novembre de 2015 per al 
desenvolupament de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització 
intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) en el marc del Programa Operatiu d’inversió en 
creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020, que inclou l’ampliació de les 
obligacions de les parts d’acord amb la normativa vigent, la modificació del termini 
d’execució fins al dia 31 de desembre de 2023, l’adaptació del Pla financer i la 
designació de membres de la Comissió Tècnica de Seguiment; ratificar aquest 
acord pel Plenari del Consell Municipal; i facultar el Primer Tinent d’Alcaldia 
Gerardo Pisarello Prados per a la signatura de l’addenda al conveni.

14. Aprovar la convocatòria per a l'any 2017 per a la concessió de subvencions 
en el marc del  “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, “Programa de 
Cooperació per a la Justícia Global  a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació 
per a la Justícia Global”, d'acord amb les Bases aprovades per acord de la Comissió 
de Govern, de 17 de març de 2016. Autoritzar la despesa per un import de 
6.620.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0701.48901.23291 i de la forma 
següent: 4.820.000,00 euros amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2017 i la 
quantitat d'1.800.000 euros, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2018, 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient. Ordenar la publicació de la 
convocatòria mitjançant la inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB).
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15. Aprovar l’expedient núm. 3-010/2017 de modificacions de crèdit, consistent 
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2017, d’import 459.607,78 euros, per atendre transferències de crèdit de 
diversos orgànics de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
17020691; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal.

16. Aprovar l’expedient núm. 3-011/2017 de modificacions de crèdit, consistent 
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona
per a l’exercici 2017, d’import 21.458,69 euros, per atendre despeses addicionals 
de contractes de serveis de gestió dels Casals infantils de la Zona Sud del Districte 
de Gràcia, de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 17020791; i 
publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. donar-ne compte a la Comissió 
d’Economia i Hisenda.

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

17. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Escola Superior de Disseny IED Barcelona per a la creació d’una línia gràfica i 
proposta de campanya comunicativa per a la celebració del Dia Internacional de les 
persones refugiades. Facultar l’Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, Quart Tinent 
d’Alcaldia, per la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells 
documents que se’n puguin derivar.

Districte de Sarrià-Sant Gervasi

18. Iniciar l'expedient per a la contractació de Gestió de Serveis Públics, en la 
modalitat de concessió, per a la gestió, dinamització i coordinació dels casals de 
Gent Gran de Can Castelló, Can Fàbregas i Sant Ildefons; del programa de 
dinamització de Gent Gran del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i el Centre Cívic Can 
Castelló, per als anys 2017 a 2019, amb núm. de contracte 17C00003, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost 
total de licitació d'1.180.125,00 euros exempt d'IVA, en concepte de subvenció 
màxima per tal de mantenir l'equilibri econòmic de la concessió; aprovar les 
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; convocar 
la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l'esmentada quantitat amb càrrec a 
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document 
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a 
la seva autorització. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 
Esports.

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Districte de Nou Barris

19. Aprovar el Projecte executiu de renovació de l’enllumenat del Parc central de 
Nou Barris, al Districte de Nou Barris, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe 
Tècnic Jurídic que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna 
per reproduït, amb un pressupost de 2.232.218,86 euros, el 21% de l’impost del 
valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de règim local de Catalunya; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació.
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Districte de Sant Andreu

20. Aprovar definitivament, a l’empara de  l’article 79  de l’Ordenança de 
Terrasses, l’Ordenació singular de les terrasses de la rambla Onze de Setembre i 
de la rambla de Fabra i Puig, segons el text que consta com a annex a la present 
proposta. Publicar el present acord i el text íntegre de l’Ordenació singular de les 
terrasses de la rambla Onze de Setembre i de la rambla de Fabra i Puig per a la 
seva eficàcia, al Butlletí Provincial de Barcelona (BOPB), i a la pagina web del 
Districte de Sant Andreu, en compliment de l’article 80 de l’Ordenança de 
Terrasses. Donar-ne compte d’aquest Acord al Plenari del Consell Municipal.

21. Aprovar inicialment el Projecte de reurbanització complementari de la plaça 
dels Jardins d’Elx, al Districte de Sant Andreu, d’iniciativa municipal, d’acord amb 
l’informe de Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 622.631,88 euros, el 21% de 
l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i sotmetre’l a informació pública 
durant 30 dies hàbils a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província (BOPB), termini durant el qual es podrà examinar i 
formular-hi les al·legacions pertinents.
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COMISSIONS DEL CONSELL MUNICIPAL

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

Acta de la sessió de 17 de gener de 2017, aprovada el 14 de febrer de 
2017

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 17 de gener de 
2017, s’hi reuneix la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, sota la 
presidència de la Il·lma. Sra. Montserrat Benedí i Altés. Hi assisteixen les Imes. 
Sres. I els Ims. Srs.: Laia Ortiz Castellví, Laura Pérez Castaño, Josep Maria 
Montaner Martorell, Maite Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard 
Ardanuy i Mata, Mercè Homs i Molist, Marilén Barceló Verea, Koldo Blanco 
Uzquiano, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Carmen Andrés Añón, Ángeles Esteller 
Ruedas, Maria Rovira Torrens, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Teresa 
Ordóñez Rivero, que actua per delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents els Il·lms. Srs.: Jaume Collboni i Cuadrado, Raimond 
Blasi i Navarro, Jordi Martí Galbis, Xavier Mulleras Vinzia i la Il·lma. Sra. Francina 
Vila i Valls

Igualment, hi són presents els Srs.: Miquel Àngel Essomba Gelabert, 
comissionat d’Educació i Universitats; David Escudé Rodríguez, comissionat 
d’Esports i la Sra. Alícia Aguilera, Cap del Departament de Joventut, de la regidoria 
d’Infància, Joventut i Gent Gran

Excusa la seva absència la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago.

S’obre la sessió a les 9.36 h.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova.

II) Part informativa

a) Despatx d’ofici

En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 
resolucions següents:

1. Del gerent municipal, d’1 de desembre de 2016, que aprova el Plec de 
clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei d’atenció i 
assessorament de l’Oficina per a la no discriminació (OND), per als exercicis 2017-
2018, i per un import de 138.424,00 euros.

2. Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que aprova el Plec de 

clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió i organització 
d’activitats del casal de barri Espai Putxet, per als exercicis 2017-2018, i per un 
import de 266.200,00 euros.

3. Districte d’Horta-Guinardó.
Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2016, que aprova el Plec de 

clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió i la dinamització de 
la sala polivalent Montbau, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 
61.500,00 euros.
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4. Del gerent municipal, de 30 de novembre de 2016, que adjudica a Estratègies 
Qualitat Urbana, SL el contracte del servei de suport tècnic al desenvolupament de 
l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva i les estratègies d’inclusió que 
s’impulsin en el seu mar, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 
373.444,24 euros.

5. Districte de l’Eixample.
Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2016, que adjudica a KNO(W)PEA 

Asociados, SL el contracte relatiu a l’estudi oferta gastronòmica sector restauració i 
alimentació del Districte de l’Eixample, per als exercicis 2016-2017, i per un import 
de 28.435,00 euros.

6. Districte de Sant Andreu.
Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a la Fundació 

Pere Tarrés el contracte relatiu al servei d’intervenció per a la convivència en espai 
públic del Districte de Sant Andreu, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 
111.506,51 euros.

7. Districte de Sant Martí
Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2016, que adjudica a la Fundació 

Surt el contracte relatiu a la gestió i dinamització del programa Annisa, per als 
exercicis 2017-2018, i per un import de 66.946,00 euros.

Acords de la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016:

8. Adjudicar el contracte núm. 16C00021, que té per objecte la gestió de serveis 
públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic 
Sarrià, per un import de 748.152,00 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb la 
proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a QSL Serveis 
Culturals SLU, amb NIF B60641925, i d’acord amb la seva proposició, en ser 
considerada l’oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència 
de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que 
l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva formalització. 
Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es 
partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document. 
Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents 
a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per formalitzar el 
contracte a les dependències del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, al carrer Anglí 
31 planta 1ª. Anul·lar part de l’autorització de despesa del contracte número
16C00021 que té per objecte la gestió de serveis públics, en la modalitat de 
concessió, per a la gestió i explotació del centre cívic Sarrià per un import de 
132.000,00 euros amb càrrec al pressupost/os i partida/es indicades en aquest 
mateix document. El motiu de l’anul·lació és la baixa en l’adjudicació. Donar-ne 
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

9. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Hospital de Sant 
Rafael-Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús per cobrir les necessitats 
alimentàries de les persones i/o col·lectius en situació de pobresa i/o exclusió, amb 
una vigència fins al 31 de desembre de 2019. Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz i 
Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a 
la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

10. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci del Besós per a la realització del projecte “Cabal Musical”, 
de conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d’autorització de 
l’atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 
institucions aprovada per decret d’alcaldia el 27 d’abril de 2011; autoritzar i
disposar la despesa plurianual per un import de 175.514,00 euros, amb càrrec als 
pressupostos i partides indicats en aquest mateix document, a favor del Consorci 
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del Besos, amb NIF P5890053A, per fer front a les despeses derivades del conveni; 
facultar el Sr. Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de l’Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de 
tots aquells documents que se’n derivin. Donar-ne compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports

11. Aprovar el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona per col·laborar en l’àmbit de l’habitatge des d’una perspectiva pública i 
local, amb la finalitat de compartir experiències i coneixement en els processos de 
disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d’habitatge, vigent des 
del dia següent al de la seva formalització, durant un termini de quatre anys. 
Facultar l’ Im. Sr. Josep M. Montaner Martorell per a la signatura de l’esmentat 
conveni, així com la de tots els documents que se’n derivin. Donar-ne compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

12. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut de Prestacions 
d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) per a col·laborar i coordinar 
l’acció d’ambdues institucions en l’àmbit de l’atenció a les urgències de la vellesa 
per la realització de les diagnosis mèdiques de la gent gran amb necessitat urgent 
d’ingrés en residència assistida, amb una vigència fins al 31 de desembre del 2019 
i es podrà prorrogar expressament fins un màxim de quatre anys més per acord de 
les parts. Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets 
Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que se’n derivin. Donar-ne compte a la 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Acord de la Comissió de Govern de 22 de desembre de 2016:

13. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 
Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona per a la gestió del 
Fons de Lloguer Social; autoritzar i disposar la despesa per un import 
d’1.900.000,00 euros, amb càrrec a la partida 44320 23145 0201 del pressupost 
de l’any 2016, a favor del Patronat Municipal de l’Habitatge, amb NIF P5801915I, 
per fer front a les despeses derivades del conveni; facultar el Sr. Ricard Fernández 
Ontiveros, Gerent de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

Acords de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2016:

14. Adjudicar el contracte núm. 16C00026, que té per objecte Gestió de Serveis 
Públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic 
Vil·la Florida per als anys 2017 a 2019, per un import de 713.485,00 euros, 
exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l’expedient a QSL Serveis Culturals SLU, amb NIF B60641925, i 
d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa, 
sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l’actual. Disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada 
quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en 
aquest mateix document. Requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim 
de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, 
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, al carrer Anglí 31 planta 1ª. Anul·lar part de l’autorització de 
despesa del contracte número 16C00026 que té per objecte Gestió de Serveis 
Públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic 
Vil·la Florida per als anys 2017 a 2019 per un import de 125.915,00 euros amb 
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. El motiu 
de la anul·lació és la baixa en l’adjudicació. Donar-ne compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports. 
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15. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona-Districte 
de Sant Martí i la Universitat Politècnica de Catalunya per la realització de 
pràctiques per part dels seus estudiants en el patrimoni industrial del Districte de 
Sant Martí; facultar l’ Im. Sr. Josep Ma Montaner i Martorell per a la signatura de
l’esmentat conveni i la realització de tots els actes necessaris en execució del 
mateix, i donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

16. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona per a la realització d’un projecte de recerca qualitativa 
“Primer la Llar”. Autoritzar i disposar a favor de la Universitat de Barcelona, amb 
CIF Q-08180001J, la despesa de 264.875,02 euros, distribuïts de la manera 
següent: 52.002,46 euros a càrrec de la partida 0201 48903 23145 del pressupost 
2016, de 79.990,39 euros per l’any 2017, 78.261,82 euros per a l’any 2018 i 
54.620,35 euros per l’any 2019, condicionats en aquests tres últims exercicis a 
l’existència de crèdit adequat i suficient amb càrrec a la partida 0201 48903 23145 
del pressupost corresponent. Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de 
Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. Donar-ne compte 
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

17. Aprovar el conveni de gestió cívica del Centre Cultural La Farinera entre 
l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Martí i la Federació d’Entitats del Clot-
Camp de l’Arpa (NIF G58293150) d’acord amb el projecte de gestió presentat, 
fixant la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2017 i amb una vigència de quatre 
anys. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 981.400,00 euros, amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de la Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa amb NIF G58293150, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents; 
facultar l’ Im. Sr. Josep Ma Montaner i Martorell, regidor del Districte de Sant 
Martí, per a la signatura de l’esmentat conveni així com tots els actes necessaris 
per a la seva execució, requerir l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies 
hàbils, comparegui a les dependències municipals per a la signatura del conveni de 
formalització de la gestió cívica. Requerir l’entitat beneficiària per tal que, en el 
termini màxim de 3 mesos de la data de finalització de l’activitat, presenti 
justificació amb un compte justificatiu que haurà d’incloure la memòria d’actuació i 
memòria justificativa del cost total del projecte. Donar-ne compte a la Comissió de 
Drets Socials, Cultura i Esports.

El Sr. Ciurana intervé per deixar constància, un cop més, de la doble moral del 
Govern municipal, que en cada despatx d’ofici presenta expedients 
d’externalització de serveis de gestió d’equipaments, externalitzacions que entren 
en contradicció amb el discurs del Govern, que perd tota la credibilitat.

La Sra. Ortiz aclareix que ni el programa de BC ni el del PSC plantejaven que 
tots els serveis municipals fossin funcionaritzats, sinó que parlaven d’algunes 
qüestions estratègiques com ara les escoles bressol o els serveis de cura, línia en 
què s’està treballant, de manera que la contradicció no existeix.

b) Mesures de govern

A la Comissió: 

1. Consell Escolar Municipal de Barcelona, consell educatiu de la ciutat.
El Sr. Essomba afirma que és una satisfacció per al Govern municipal presentar 

aquesta mesura de govern, fruit d’un treball de mesos i d’una participació àmplia i 
representativa dels membres del Consell Escolar Municipal i de les diferents 
estructures de govern de districte, que pretén desenvolupar una participació de la 
comunitat educativa a Barcelona més intensa, més significativa i, sobretot, més 
útil per a la millora de l’educació a la ciutat.
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Indica que la mesura es divideix en tres grans blocs:
1. Propostes de transformació i millora relatives al Consell Escolar Municipal. Es 

treballen sobretot els mecanismes de participació per fer el Consell més efectiu i 
significatiu, una demanda contínua dels seus membres, i la composició del Consell, 
amb la intenció que esdevingui un consell no només escolar, sinó verdaderament 
educatiu, que abordi totes les tasques, les funcions i els rols que té actualment 
l’educació a la ciutat. Pel que fa a la participació, cal anar molt més enllà de les 
comissions actualment existents i passar a un treball a partir de grups de treball 
que permetin un procés molt més proper a les problemàtiques de la ciutat, i els 
debats dels quals puguin ser elevats als diferents òrgans de govern i comissions de 
participació. Pel que fa a la composició, es vol incorporar o ampliar la presència de 
representants del món de l’educació no formal, de l’educació en el lleure, de la 
formació professional i de molts altres àmbits significatius per a una concepció de 
l’educació al llarg de la vida.

2. Propostes vinculades als consells escolars de districte. Cal dotar-los de 
significat pel que fa a la proximitat que tenen amb la realitat de cada districte, 
singular atesa la diversitat de la ciutat. Amb aquest objectiu, s’hi volen reproduir 
les millores de participació que s’introdueixin en el Consell Escolar Municipal, de 
manera que els consells escolars de districte esdevinguin autèntics fòrums de 
debat polític pel que fa a la concreció i a la contextualització de les problemàtiques 
educatives en cada districte.

3. Propostes relatives al paper dels representants municipals en els consells 
escolars de centre, uns organismes que poden esdevenir també espais de 
participació molt importants i que han de servir per establir un vincle bidireccional 
mitjançant el qual l’Ajuntament pugui facilitar informacions rellevants i alhora 
recollir les diferents demandes i problemàtiques de cada centre.

Explica que s’han creat dispositius de connexió i d’informació virtual, sessions de 
formació i de participació real que aporten contingut als consells i donen resposta a 
moltes de les demandes existents.

El Sr. Ardanuy agraeix la presentació de la mesura de govern, referida a una 
institució, el Consell Escolar Municipal, amb un recorregut molt rellevant al llarg de 
la història de Barcelona en l’era democràtica, i que es plantegi una reflexió al 
voltant de la vigència i de la projecció de futur d’aquest ens.

Concreta que un dels reptes que planteja el document és com aconseguir que el 
Consell representi tots els elements que configuren l’educació (educació formal, no 
formal, no obligatòria, lleure, etc.) per tal que la reflexió sigui més completa, i 
assenyala que caldria analitzar també quin ha de ser el paper del Consell respecte 
a la relació amb els consells municipals de formació professional i el futur Consell 
Municipal d’Universitats.

Manifesta neguit per com s’aconseguirà la necessària millora de la participació i 
que la relació bidireccional esmentada pel comissionat sigui realment efectiva.

D’altra banda, subratlla que caldria fixar una data per començar a elaborar el 
nou mapa escolar (l’anterior va finalitzar el 2015) mitjançant un procés de 
participació que vinculés la Comissió i el Plenari Municipal, amb l’ajuda del Consell 
Escolar Municipal, i elaborar-lo de manera que fos un mapa d’equipaments 
educatius.

Per acabar, explicita que el seu grup està disposat a treballar per estimular la 
participació en el marc d’una visió de l’educació tan àmplia com sigui possible.

La Sra. Barceló agraeix la presentació de la mesura i el to dialogant del 
comissionat amb la resta de grups en una qüestió tan important com l’educació. 
Observa, però, que caldria desenvolupar mesures per posar fi a les desigualtats en 
el món educatiu. Anima el comissionat a presentar aquestes mesures.

A continuació, planteja alguns dubtes respecte a la mesura presentada.
En primer lloc, pregunta per què en l’ampliació de membres del Consell Escolar 

(de 73 membres es passa a 103) no es té en compte el teixit empresarial i 
econòmic de la ciutat, que permetria parlar d’educació mirant cap al futur en lloc 
de mirant al passat i bloquejant-se amb temes filosòfics i històrics, i tampoc no s’hi 
inclou l’educació especial o col·lectius amb diversitat funcional.
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En segon lloc, comenta que quan el document parla de l’evolució de l’educació a 
Barcelona fa referència al PAM, i observa que l’educació no pot dependre 
únicament d’aquest document, ja que no està aprovat.

En tercer lloc, troba a faltar, entre les comissions de participació, on sí que hi ha 
la subcomissió de pares i mares i la de l’alumnat, la subcomissió del professorat i 
dels membres del PAS, que sí que apareixen en el Plenari.

En quart lloc, assenyala que, si bé és molt important tenir un projecte educatiu 
de ciutat, l’educació no ha d’estar polititzada, i les administracions públiques han 
de donar totes les eines per facilitar l’aprenentatge i un dels valors més importants 
que tenen els infants i els adolescents: la capacitat crítica. Per això, cal assolir un 
pacte nacional d’educació i que totes les mesures que impulsi l’Ajuntament 
s’impulsin amb consens.

En cinquè i darrer lloc, indica que en la mesura, que recull els treballs de la taula 
tècnica dels districtes, hi manquen conclusions. Entén que, ateses les diferències 
que hi ha entre districtes, caldria recollir les aportacions de cadascun.

La Sra. Benedí manifesta que la participació ciutadana és un dels prescriptors de 
la manera com entén i fa política el seu grup, que entén que la mesura de govern 
va en aquesta direcció. Assenyala que com a republicans, entenen la importància 
de la participació de totes les persones i institucions que intervenen en el procés 
educatiu i formen la comunitat educativa, i coincideixen que cal desenvolupar 
aquesta participació quantitativament i qualitativament, però pensen que al 
Govern, més enllà de les diagnosis i les declaracions d’intencions, li manquen 
mesures concretes per assolir aquesta participació.

Valora l’estructuració i l’enfortiment de les comissions de treball, així com la 
inclusió d’una comissió d’activitats complementàries i relacions amb l’entorn i d’una 
comissió específica per a l’educació en el lleure, però troba a faltar la metodologia 
de treball de les comissions i un esment a la comissió de mapa escolar i de l’oficina 
única de matriculació. Respecte de la metodologia de treball i perquè la 
participació sigui real i efectiva, considera que cal establir un mínim d’activitat i 
periodicitat que fomenti la creació de dinàmiques de treball, així com una sèrie de 
formalismes clars, com ara la convocatòria i l’elaboració d’actes i acords presos, 
que permetin el seguiment de l’activitat.

D’altra banda, lloa la tasca dels tècnics municipals en els actuals consells 
escolars de districte, i confirma la necessitat de coordinació entre el Consell Escolar 
Municipal de Barcelona i els dels districtes: la proximitat és també un requisit de 
mínims a l’hora de fomentar la participació, i per això cal escoltar, potenciar i 
donar suport als consells escolars de districte, els ens més propers a la realitat dels 
centres i a la comunitat educativa.

Clou la intervenció explicitant que el seu grup valora positivament la mesura i 
anima a treballar-hi conjuntament perquè el Consell Escolar Municipal sigui 
realment efectiu.

La Sra. Esteller subratlla que el Consell Escolar, creat el 1989, hauria de ser un 
òrgan en què participessin tots els membres de la comunitat educativa, ja que tots 
hi tenen moltes coses a dir. Celebra que s’hi doni veu a les associacions 
d’estudiants, les entitats d’educació en el lleure i les entitats cíviques, però 
lamenta que no s’hi incloguin ni l’educació especial ni l’educació privada, la visió de 
les quals l’Ajuntament també hauria de tenir en compte.

D’altra banda, observa que es diu que el Consell Escolar és un instrument, però 
que en funció dels criteris o del contingut de què es doti, podrà esdevenir un òrgan 
molt més efectiu i eficaç, perquè la participació tindrà una incidència en l’educació 
de la ciutat. Remarca que és la participació de tothom el que farà que l’Ajuntament 
tingui la visió més completa possible a l’hora d’adoptar mesures positives per 
qualificar i millorar el nivell educatiu.

Comenta que el Govern, després que la mesura presentada avui s’incorporés 
com a mesura del PAM i només rebés 49 suports dels 137 participants, té el repte 
d’incentivar la participació i de dotar la mesura del contingut necessari perquè la 
participació sigui efectiva i que la gent vegi que participar té efectes, que els 
debats generen fruits.



1338 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 28-2-2017

Per acabar, destaca com a aspecte positiu la millora en la coordinació entre els 
districtes i el Consell de Barcelona.

La Sra. Rovira manifesta l’opinió del seu grup que, si bé les propostes que 
afavoreixin la participació de la comunitat educativa en els diferents òrgans de la 
ciutat són benvingudes, la mesura presenta qüestions de fons que l’informe no 
reflecteix.

En primer lloc, no es fa cap referència a la disminució de recursos als centres 
educatius en el període 2010-2017, i no s’explica el motiu pel qual s’ha arribat a 
aquesta situació ni que hi ha una càrrega lectiva, una preparació, una avaluació i 
una formació del professorat que han augmentat en detriment de la possibilitat de 
participar i debatre en espais no laborals: la participació en els consells de districte 
i de ciutat és escassa o, en alguns casos, inexistent. Subratlla que una anàlisi 
rigorosa hauria d’aprofundir en les causes que fan que la participació hagi 
disminuït els darrers anys i no menystindria la realitat dels centres educatius.

En segon lloc, tampoc no s’esmenta que una altra causa de la disminució de la 
participació del professorat en aquests espais és la pèrdua de democràcia interna 
en els centres educatius públics: diferents decrets desenvolupats en el si de la LEC 
han fet que els claustres ja no siguin espais vinculants i que els consells escolars 
deixin de ser decisoris. Observa que si els espais que estan a la base que 
sustenten altres espais de coordinació tenen una sèrie de carències, el sistema de 
presa de decisions ja s’està viciant per si mateix i dificulta la participació.

En tercer lloc, considera que les propostes per augmentar la participació del 
professorat i dels sindicats són merament testimonials (de vuit a deu), i que la 
vinculació de la participació d’altres sectors de la comunitat educativa que no estan 
representats (estudiants, persones que treballen en el lleure, AMPA i entitats 
socials) hauria d’incloure les assemblees autoorganitzades que treballen en la 
defensa de l’educació pública, per exemple en el tram 0-3 o diferents assemblees 
grogues que funcionen en els diferents barris de la ciutat.

En quart lloc, pel que fa a la participació dels representants de l’Ajuntament en 
els consells escolars de centres concertats, entén que cal avançar en propostes 
que fiscalitzin realment la gestió d’aquests centres educatius que reben recursos 
públics.

A continuació, observa que l’existència de comissions de treball com la de 
segregació escolar, la de formació professional i ensenyaments no obligatoris és 
positiva sempre que aquestes no sobrecarreguin la feina que depèn del Consell de 
Barcelona i tinguin una capacitat de fer propostes vinculants a escala de ciutat.

Pel que fa a la comissió de treball d’innovació educativa, molt important, indica 
que caldria potenciar la participació sobretot de docents i treballadores públiques, 
en detriment d’experts externs, que sovint no han treballat en l’àmbit educatiu.

D’altra banda, proposa la creació d’una comissió de treball de coeducació en els 
centres educatius, que vagi més enllà de l’educació conjunta a les aules entre nois 
i noies, i que en algunes de les comissions noves o ja existents s’obrin espais per 
tractar la situació d’aquesta qüestió.

En darrer lloc, troba a faltar el concepte de treballadores públiques que tenen 
drets, que en cap cas es referencia en el document.

La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat d’Educació.

El Sr. Essomba agraeix el to de les intervencions i les propostes constructives 
plantejades. En recull especialment la que té a veure amb la relació i el vincle que 
ha d’existir entre el Consell Municipal i la resta de consells de participació, tant de 
la formació professional com d’universitats. També comparteix que aquest és 
l’espai en què el teixit empresarial i productiu de la ciutat pot tenir un lloc. 
Comenta que articular els diferents elements evitant solapaments és un repte, 
però ja es tenen algunes idees, que el Govern compartirà properament.

Puntualitza que el Govern prefereix parlar d’educació inclusiva que d’educació 
especial, i afirma que troba molt oportú crear una comissió sobre coeducació i 
altres temes que s’han plantejat, com ara el referent a la metodologia de treball.
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Es dona per tractada.

c) Informes

A la Comissió: 

1. Diagnòstic espais estudi Barcelona.

La Sra. Andrés recorda que s’ha facilitat l’informe en paper, un document que 
pretén recollir amb una mirada unificada l’oferta d’espais d’estudi a la ciutat, no 
només de les sales d’estudi i de les biblioteques (ambdues de competència 
municipal), sinó també de les biblioteques de les universitats i dels espais joves.

Per fer la presentació de l’informe, cedeix la paraula a la cap del Departament 
de Joventut, la Sra. Alícia Aguilera.

La Sra. Aguilera indica que l’estudi sorgeix de la necessitat d’analitzar la realitat
dels estudiants de Barcelona i arran d’algunes demandes dels espais d’estudi.

Tot seguit, en resumeix els punts principals:
- Públic objectiu i distribució territorial. La població jove que serien possibles 

estudiants és de 364.000 joves. D’aquests, segons les dades del Departament 
d’Ensenyament, 231.134 estan estudiant cicles formatius, batxillerats o graus 
universitaris. Hi ha quatre districtes amb un nombre més gran de nois i noies que 
estudien o que per la franja d’edat són potencialment usuaris del servei de sales 
d’estudi: l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Martí i Sants-Montjuïc.

- Tipologia d’espais. S’han analitzat bàsicament les biblioteques de Biblioteques 
de Barcelona, les de les tres universitats públiques que hi ha a la ciutat i les sales 
d’estudi, que depenen directament del Departament de Joventut, amb el Consorci 
de Biblioteques. Hi ha 40 biblioteques de Biblioteques de Barcelona (4.974 punts 
d’estudi), 28 biblioteques d’universitats (10.862 punts d’estudi) i 27 sales d’estudi 
que depenen directament del Departament amb el Consorci (19 de puntuals i 8 de 
permanents). Les places que ofereix el Departament de Joventut complementen 
l’oferta de les biblioteques de Barcelona, ja que obren quan les biblioteques 
tanquen, també al migdia.

- Ús el 2015 i el 2016. El nombre de places diàries durant tot l’any de les sales 
d’estudi permanents és de 547. El 2015 va haver-hi 89.000 usos i el 2016, 88.016 
(9.902 corresponen a sales puntuals). En èpoques d’exàmens (gener-febrer i 
maig-juny) hi ha una obertura extraordinària de sales puntuals. S’ha comprovat 
que no només hi ha necessitats d’estudi al vespre i a la nit, sinó també en caps de 
setmana o quan les biblioteques estan tancades, fins i tot durant el dia. Al matí 
també s’estan rebent demandes i s’estan provant sales en altres horaris que estan 
funcionant bastant bé.

- Dades de les sales d’estudi. En moltes sales el percentatge d’ocupació no 
arriba al 100%, en algunes l’ocupació és baixa i en d’altres el percentatge 
augmenta en determinades èpoques de l’any.

- Plànols. L’informe recull una sèrie de plànols (amb els punts d’estudi que hi ha 
en horari diürn, en horari nocturn, en dissabtes al matí o els diumenges 
d’exàmens) que demostren que hi ha pocs espais per estudiar.

- Conclusions. Cal revisar l’oferta de sales d’estudi especialment en els districtes 
amb més joves estudiants. Els punts d’estudi que ofereixen les biblioteques del 
Consorci no són exclusius; dues de les tres universitats de la ciutat que ofereixen 
espais els ofereixen exclusivament als seus estudiants. En equipaments juvenils i 
en instituts també s’estan oferint aquestes sales.

Per acabar, puntualitza que les úniques dades que pot analitzar l’informe són les 
del Departament de Joventut (no hi ha dades d’ocupació de les biblioteques ni de
les universitats).

El Sr. Blasi agraeix la presentació de l’informe, que valora tant tècnicament com 
políticament, per la voluntat de fer una diagnosi sobre la realitat dels espais 
d’estudi. Entén, però, que si no s’han pogut aconseguir algunes dades ha estat per 
manca de recursos o de complicitats.
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A continuació, pregunta quins són els plantejaments per al futur, tant a curt com 
a mitjà i a llarg termini.

Observa que probablement caldria tenir en compte també la població estudiantil 
que ve de fora de Barcelona perquè la zona on viu no ofereix el servei o per la 
qüestió de mobilitat que de per si tenen els joves i les joves, i concretar la 
col·laboració amb universitats privades i instituts concertats, entre altres, que 
també tenen biblioteques o sales d’estudi, en alguns casos d’una qualitat rellevant.

Indica que caldria fer una valoració del decreixement que hi ha hagut entre el 
2016 i el 2015 malgrat que l’oferta s’hagi incrementat, i fins i tot algun tipus de 
valoració amb relació al percentatge d’usos del servei i amb la viabilitat del servei, 
entenent que té un cost, però que sempre hi ha una demanda.

La Sra. Barceló agraeix la presentació de l’informe, i subratlla que per lluitar 
contra la desigualtat en tots els àmbits, especialment en educació, cal garantir 
l’oferta d’espais perquè els estudiants puguin estudiar, espais de què sovint no 
disposen per la situació familiar o les condicions de vida que tenen.

Remarca que els horaris de funcionament d’aquests espais han d’estar vinculats 
directament amb els hàbits d’estudi, que són heterogenis: alguns estudiants 
estudien molt d’hora al matí, d’altres a la nit, d’altres combinen la seva vida 
estudiantil amb la feina, etc. Entén que no importa l’ocupació —els espais han tenir 
unes condicions ambientals adients per a l’estudi, de manera que no han d’estar 
saturats—, sinó garantir una oferta suficient i amb horaris adequats.

Manifesta sorpresa pel fet que no hi hagi disponibles les dades sobre l’ocupació a 
les biblioteques, dades necessàries per entendre quina necessitat hi ha i què es pot 
oferir, i pregunta si els estudiants coneixen tots els serveis als quals poden 
accedir: de vegades la gent no accedeix als recursos que ofereix l’Administració 
perquè no els coneix.

Assenyala que la mesura s’hauria de coordinar amb la resta d’equipaments 
juvenils, per tenir un bon mapa escolar que reculli tots els recursos, i que caldria 
garantir la qualitat de les infraestructures perquè tots els estudiants tinguessin 
igualtat d’oportunitats. Indica que infraestructures com la biblioteca d’Economia i 
Empresa de la UB necessiten reformes importants.

Conclou que cal passar de l’informe a la mesura de govern per presentar les 
propostes d’actuació.

La Sra. Benedí agraeix la presentació de l’informe, que permet fer una diagnosi 
de l’oferta d’espais d’estudi a la ciutat, tant els de l’Ajuntament (xarxa de 
biblioteques i sales d’estudi) com els que ofereixen les universitats públiques 
ubicades a Barcelona, un servei important atès que a Barcelona hi ha més de 
230.000 joves estudiants.

Subratlla que els espais d’estudi han de complementar-se entre ells perquè 
l’oferta sigui tan àmplia com sigui possible pel que fa a l’horari, que cal reforçar 
sobretot a la nit.

Comenta que aquesta xarxa és un dels serveis municipals emblemàtics del 
Departament de Joventut que es presta des de fa divuit anys i ofereix espais 
habilitats per a l’estudi on també es poden fer altres activitats gratuïtes com els 
grups de conversa i l’aprenentatge i la pràctica d’idiomes.

Indica que les sales d’estudi nocturnes són un bon complement als altres espais 
descrits a l’informe, ja que obren les portes quan la majoria d’aquests les tanquen; 
són espais específics d’estudi, a diferència de les biblioteques, que concentren usos 
molt diferents; tenen una distribució territorial més uniforme que les universitats, i 
no restringeixen l’accés als seus estudiants o als universitaris, com fan algunes 
biblioteques universitàries quan en època d’exàmens es veuen desbordades.

Considera que l’oferta de sales puntuals és prou satisfactòria, tant pel que fa al 
nombre de sales com per la distribució a tots els districtes. En canvi, opina que 
l’oferta de sales permanents és insuficient: es passa de 25 sales a 8 i es deixa 
sense aquest servei Ciutat Vella, les Corts i Nou Barris (aquest districte passa de 
quatre sales a cap). Entén que caldria garantir el servei de sales d’estudi 
permanents a tots els districtes, tot oferint un servei de proximitat, i valora que es 
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vulguin estudiar les necessitats en aquest àmbit amb el col·lectiu juvenil i amb els 
districtes.

Observa que caldria revisar el calendari d’obertura de les sales d’estudi 
puntuals, ja que sembla que el període de gener-febrer registra molts menys 
usuaris, mentre que maig-juny es consolida com a època d’exàmens perquè 
coincideixen les avaluacions de gairebé tots els estudis oferts. També cal valorar 
opcions com augmentar l’obertura els caps de setmana.

Coincideix que caldria millorar la difusió del servei, desconegut per moltes 
persones joves.

Per acabar, formula el prec corresponent al punt 16 de l’ordre del dia: que el 
Govern municipal ampliï el servei de sales d’estudi permanents amb l’objectiu de 
donar cobertura i garantir aquest servei a tots els districtes de la ciutat.

La Sra. Esteller valora l’informe, que presenta una diagnosi sobre la distribució 
territorial, els horaris d’obertura, la capacitat, les infraestructures i l’ocupació de 
les sales d’estudi per districte.

Coincideix que cal passar de la diagnosi, que posa de manifest que els 
equipaments són insuficients —unes 6.273 places per a 231.134 joves estudiants—
, a les mesures que donin resposta a les necessitats, millorin les mancances i 
garanteixin l’oferta del servei a tots els estudiants, alguns dels quals fan servir 
aquests espais perquè a casa seva no tenen les condicions adients per estudiar.

Posa de manifest que només hi ha vuit sales d’estudi permanents, distribuïdes a 
set districtes de la ciutat, i que cal reforçar l’oferta de 21 h a 1 h i els caps de 
setmana per donar servei a les persones que compatibilitzen l’estudi amb la feina i 
aconseguir que com a mínim hi hagi una sala a cada districte (actualment no n’hi 
ha a Ciutat Vella, les Corts i Nou Barris).

Conclou que cal donar resposta a les insuficiències que el mateix informe posa 
de manifest per millorar les condicions d’estudi dels alumnes de Barcelona.

La Sra. Rovira exposa que fa un any dues assemblees d’Arran, organització 
juvenil de l’esquerra independentista, van ocupar dues biblioteques a Sants i a 
Sagrada Família per reivindicar la necessitat d’espais d’estudi. Espera que la 
presentació d’avui serveixi per resoldre les mancances que encara existeixen i que 
es treballi mitjançant la participació activa del jovent en la presa de decisions 
sobre les qüestions que li afecten.

Concreta que el Govern hauria de presentar una mesura per resoldre el 
problema de la manca d’espais per a l’estudi i la insuficiència d’horaris, problemes 
que s’accentuen en alguns districtes. La manca d’espais fa que sovint les joves 
hagin de sortir dels seus barris i desplaçar-se a biblioteques de la UB, que resten 
obertes gairebé 24 hores i que estan massificades. Comenta que també caldria 
revisar el fet que algunes biblioteques només permetin l’accés a les persones que 
estudien en aquella universitat.

La CUP Capgirem Barcelona comparteix amb Arran que el dret a l’estudi no és 
només l’accés a l’educació mitjana i universitària, pública i universal, sinó també 
que l’Administració pública garanteixi les condicions perquè es pugui dur a terme 
l’estudi tant en època d’exàmens com al llarg de l’any.

Subratlla que, a més de les demandes mínimes (ampliació d’horaris, 
disponibilitat de més infraestructures i obertura en l’època de gener i juny de les 
aules a la nit i els caps de setmana), hi ha barris, com ara Fort Pienc i les Corts, 
que no disposen d’una biblioteca en condicions.

Per acabar, indica que davant la incapacitat de l’Administració pública de cobrir 
aquestes necessitats, el jovent està obrint sales i espais alliberats en els diferents 
barris per poder estudiar.

La Sra. Andrés agraeix les aportacions i els suggeriments de tots els grups, i 
confirma que l’informe ha de servir per millorar la xarxa de sales d’estudi de la 
ciutat gràcies al treball amb les universitats, el Consorci d’Educació i els 
equipaments juvenils, i, sobretot, arribar als barris on actualment no hi ha cap sala 
d’estudi.
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A continuació, informa que el prec s’accepta i que entre el maig i el juny es 
presentarà una mesura de govern que inclourà l’obertura de més sales 
permanents.

La Sra. Benedí agraeix l’acceptació del prec.

Es dona per tractat.

d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal C’s:

3. Que comparegui el responsable municipal en matèria d’Infància de 
l’Ajuntament de Barcelona per donar explicacions de l’ús polític i partidista que s’ha 
fet amb el repartiment de propaganda per part de la Plataforma ProSeleccions 
Esportives Catalanes amb eslògans com «Ara és l’hora. L’esport per la 
independència».

La Sra. Andrés subratlla que la Fira de Barcelona, nascuda el 1932, és una de 
les institucions firals més importants d’Europa i cada any acull salons i congressos 
dels principals sectors econòmics tant de la ciutat com d’Europa i d’arreu del món, 
així com esdeveniments corporatius, socials i culturals. Amb un prestigi molt lligat 
al prestigi de la ciutat, fa una aportació anual estimada de més de 2.000 milions 
d’euros a l’economia de la ciutat.

Exposa que la governança de la Fira és un consorci constituït per l’Ajuntament, 
la Generalitat i la Cambra de Comerç de Barcelona, de manera que combina la 
titularitat pública amb una gestió empresarial autònoma. Els seus òrgans de 
govern són el Consell General —presidit per l’alcaldessa i on hi ha representació 
dels grups municipals a través de regidors i regidores i membres de la Cambra de 
Comerç i de la Generalitat—, el Consell d’Administració i el Comitè Executiu. 
Assenyala que tota la gestió del Consell d’Administració l’aprova el Consell General.

Posa manifest que la màxima que presideix la Fira és la neutralitat ideològica: es 
prohibeix expressament la propaganda ideològica i política, sense perjudici de 
respectar la llibertat d’expressió. Els òrgans executius de la Fira lamenten que 
s’hagi trencat aquest principi general i asseguren que faran el que calgui per 
garantir-lo en properes edicions, declaracions que l’Ajuntament valora 
positivament.

Per acabar, recorda al grup que ha sol·licitat la compareixença que qualsevol 
acció del Comitè Executiu o el Consell d’Administració és revisable pel Consell 
General.

La Sra. Fandos considera que s’hauria d’haver demanat una compareixença 
perquè el Govern expliqués per què enguany l’Ajuntament no ha participat en el 
Saló de la Infància, en el qual sí que han participat altres administracions, en lloc 
de per preguntar per una qüestió que no és competència directa seva.

Valora els canvis introduïts en el Saló, ara molt més basat en cultura i esports i 
on s’ha apostat per fer noves activitats, i demana al Govern que es replantegi la 
possibilitat que l’Ajuntament hi torni a participar.

Pel que fa al tema de la compareixença, coincideix que el Saló no s’ha de 
polititzar, però entén que cal distingir entre les activitats organitzades per la 
Plataforma —que promou els esports que tenen selecció pròpia— per als nens, 
activitats esportives (corfbol, dards, etc.), i els fulletons, que no es van donar als 
nens sinó als pares.

Conclou que en lloc de buscar el conflicte, caldria sumar per fer que el Saló de la 
Infància continuï millorant.

La Sra. Barceló assegura que amb la compareixença no es pretenia generar 
conflicte sinó ser constructius i evitar que es repeteixi un error. Considera que si 
l’Ajuntament aporta diners a la Fira (2,5 milions d’euros) i l’alcaldessa en presideix 
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el Consell General, també hauria de vetllar pel contingut, i entén que l’Ajuntament 
coneixia el contingut de l’estand que havia concedit.

Celebra que la Fira vulgui garantir la neutralitat política, però pregunta si tots 
els membres del Govern hi estan d’acord, ja que alguns d’ells ho han negat en 
reiterades ocasions.

Aclareix que no té cap problema amb la presència de l’estand de la Plataforma 
ProSeleccions Catalanes, però assegura que s’hi va fer política, amb eslògans com 
«Ara és l’hora. L’esport per la independència» o «Perquè si en l’esport l’important 
és participar, per què Catalunya no ho ha de poder fer? La independència és la via 
directa per aconseguir aquest dret». Subratlla que l’esport genera molts valors, 
benestar físic, psicològic i social, però que no té res a veure amb la independència.

Assegura que respecta molt les ideologies independentistes, encara que no les 
comparteixi, però insisteix que, quan hi ha nens, les administracions públiques han 
de respectar la neutralitat.

D’altra banda, observa que en aquest cas s’argumenta que l’alcaldessa 
simplement presideix un consell però que no hi té cap responsabilitat, mentre que 
en altres casos sí que es manifesta en contra de la presència de l’exèrcit al Saló de 
l’Ensenyament.

Conclou que el Saló de la Infància és un espai que ha d’oferir valors 
d’aprenentatge i fomentar la capacitat crítica, així com els valors que genera el 
món de l’esport, però sempre d’una manera despolititzada.

El Sr. Puigcorbé comença manifestant la convicció del seu grup que cal 
preservar els infants d’actes partidistes i no fer-ne un ús polític aprofitant la seva 
innocència. Observa, però, que fins i tot els actes quotidians dels ciutadans tenen 
un transfons polític, i els pares, de manera voluntària o involuntària, transmeten 
als infants tot un seguit d’actes i decisions, principis i valors, que podrien xocar 
amb principis i valors d’altres conciutadans, però que en democràcia poden 
conviure i conviuen en la mesura que els poders polítics en garanteixen la lliure 
expressió.

Coincideix que el Saló de la Infància no és el lloc adient per repartir uns díptics 
en què es defensa una opció política, tot i que fos una propaganda segurament 
destinada als pares i no pas a les criatures, però observa que el mateix grup que 
denuncia aquest fet no denuncia que alguns partits polítics reparteixin globus i 
caramels amb símbols del seu partit o d’entitats bancàries rescatades per l’Estat 
espanyol, objectes i llaminadures destinats als infants, que esdevenen nens 
anunci, i alhora presenta un prec per defensar la presència al Saló de 
l’Ensenyament de l’Exèrcit espanyol, una institució allunyada dels valors i els 
principis pacifistes que la majoria de la societat vol per als infants. D’altra banda, 
esmenta les banderes d’Espanya que van omplir el Palau de Capitania General a la 
Cavalcada de Reis, i pregunta a C’s si veuen cap voluntat d’adoctrinament de la
canalla a la festa infantil que se celebra cada any a la Caserna del Bruc, o a la 
festa «Conviure és fàcil, un dia diferent», que organitza l’Associació d’Amics del 
Castell de Montjuïc el proper diumenge amb l’objectiu d’acostar militars i policies 
als infants, amb exhibicions incloses, i esmenta també les fotos que omplen les 
xarxes socials de nens vestits de guàrdia civil o de torero o amb uniformes de 
militars de la Legió.

A continuació, comenta que, encara que a alguns no els agradi, el clam de 
llibertat i pel dret a decidir del poble català és majoritari i absolutament pacífic, i 
entronca directament amb valors i principis democràtics que els pares i mares 
republicans consideren absolutament legítim trametre als infants en privat i en els 
llocs públics adients.

Per acabar, subratlla que, com ja s’ha dit, el responsable del Saló de la Infància 
no és directament l’Ajuntament, sinó la Fira de Barcelona.

La Sra. Esteller considera que aquesta compareixença és un acte d’hipocresia 
absoluta: al marge que l’Ajuntament participi o no participi en el Saló de la 
Infància, té capacitat de decisió mitjançant el Consell d’Administració de la Fira, on 
es va debatre sobre el Saló.
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Denuncia que l’alcaldessa vetés l’Exèrcit, la Guàrdia Urbana, els Mossos i les 
Forces Armades i, en canvi, permetés la presència de la Plataforma ProSeleccions 
Esportives, que no és una entitat esportiva, sinó política, i que utilitza l’esport per 
fer política i utilitza els valors de l’esport per adoctrinar en la independència. 
Demana que es parli amb criteri i d’acord amb la realitat, i que si s’opta per 
adoctrinar i utilitzar els nens per fer política, se n’assumeixin les conseqüències. 
Subratlla que l’Ajuntament és corresponsable de les decisions que es prenen a la 
Fira, al Saló de la Infància i a d’altres, i n’ha d’assumir la responsabilitat 
corresponent.

Afirma que l’actuació de la Plataforma va afectar l’essència del Saló —visitat per 
més de 100.000 nens—, on es fan moltes activitats vinculades a l’educació i els 
valors cívics, valors que transmeten la Guàrdia Urbana, l’Exèrcit o la Policia, que 
van ser vetats, i subratlla que actualment l’Exèrcit —la principal activitat del qual 
són les missions de pau— és el millor garant de la pau i vetlla per la seguretat de 
tothom i, per tant, per la llibertat, i és bo que els nens ho sàpiguen.

Puntualitza que els pares sí que poden dir als fills que consideren que la 
independència és la millor opció, però no els poders públics, que han de garantir la 
neutralitat, ni una entitat al Saló de la Infància, on s’han de fer activitats 
educatives i cíviques, no d’adoctrinament polític.

En darrer lloc, enuncia el prec corresponent al punt 17 de l’ordre del dia (que 
el/la president/a del Festival de la Infància no estigui vinculat al president de la 
Generalitat), motivat per la convicció que el Saló de la Infància l’ha de presidir una 
persona de prestigi de la societat que veritablement posi l’accent en les activitats 
cíviques, d’oci, etc., sense connotacions polítiques.

La Sra. Rovira expressa l’opinió del seu grup que aquesta sol·licitud de 
compareixença emmascara el nacionalisme espanyol més agre de C’s, crea una 
polèmica del no-res i mostra una hipocresia flagrant: el grup no semblava 
preocupat per la neutralitat ideològica quan en el Plenari de l’abril va presentar un 
prec perquè s’instal·lés una pantalla gegant per veure els partits de la selecció 
espanyola, ni quan, en ser rebutjat el prec per motius de seguretat, va decidir 
utilitzar l’esport i la selecció espanyola per fer un acte de campanya electoral 
col·locant una pantalla gegant a Arc de Triomf al juny.

D’altra banda, observa que al llarg de la història, l’esport s’ha mostrat com un 
fenomen social, cultural i també polític. Indica que l’esport és un reflex del que 
passa a la societat i es converteix en una manera més de fer política, i que negar 
això és negar l’evidència.

Per acabar, manifesta l’opinió que a C’s no el molesta que es faci un ús polític de 
l’esport, sinó que no se’n faci l’ús que ells volen (per reforçar els valors més rancis 
de l’espanyolisme) i no es censuri qualsevol mostra d’algunes idees, com 
l’independentisme i el dret a decidir, majoritàries a la societat.

La Sra. Andrés reitera que el Saló de la Infància està organitzat per la Fira, la 
governança de la qual funciona com ja ha explicat i com tots saben, i que aquesta 
té com a màxima la neutralitat ideològica i política, en el cas del Saló de la Infància 
amb més motiu, atès que s’adreça a menors. Insisteix que la Fira lamenta que es 
repartís propaganda en un dels estands i que garantirà que aquest fet no es 
repeteixi.

D’altra banda, comenta que els estands es determinen des del Consell General, 
el Consell d’Administració i el Comitè Executiu i que en cap moment no hi va haver 
cap mala intenció.

Pel que fa al prec del PP, indica que no es pot acceptar precisament per 
desvincular la política del Saló de la Infància, ja que acceptar-lo significaria 
polititzar la decisió del Consell d’Administració, que és qui decideix qui presideix el 
Saló. Afegeix que cal preservar la independència dels òrgans d’administració de les 
institucions.

La Sra. Barceló posa de manifest que, d’acord amb el discurs dels diferents 
grups, n’hi ha que volen la neutralitat ideològica quan els nens són els 
protagonistes i n’hi ha que no, i afirma que l’actuació de C’s no és hipòcrita sinó 
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coherent en la defensa del fet que les administracions públiques han de garantir la 
neutralitat i fomentar la capacitat crítica dels nens.

Considera contradictori el discurs del Sr. Puigcorbé, a qui diu que els globus es 
reparteixen en campanya electoral, cosa que la llei permet. Li demana que no 
intenti ridiculitzar professionals dignes i amb valors com els militars o els guàrdies 
civils, i comenta que a ella no la molesten ni la bandera catalana ni l’espanyola, 
perquè les sent totes dues.

La Sra. Fandos considera que algunes persones perden el control quan es parla 
d’independència. No entén que s’afirmi que el funcionament del Saló es va veure 
afectat per l’estand de la Plataforma ProSeleccions Catalanes, que es va dedicar a 
promocionar els seus esports, si bé va repartir uns díptics, però insisteix que 
aquests eren per als pares i no per als nens.

D’altra banda, puntualitza que la Plataforma no és un partit polític, sinó una 
associació, i que les activitats que van organitzar van ser activitats esportives. 
Afirma que segurament la immensa majoria dels assistents al Saló ni tan sols es 
van assabentar d’aquest fet que es denuncia, i que són els que el denuncien els 
que estan polititzant el tema. Observa que, d’aquesta manera, estan fent 
propaganda de la Plataforma ProSeleccions Catalanes.

El Sr. Puigcorbé assenyala que els grups han coincidit que el repartiment de 
propaganda no va ser adient, i demana que, a més de criticar els altres, se sigui 
autocrític.

La Sra. Esteller considera que s’està perdent de vista l’objectiu del Saló de la 
Infància, que és oferir activitats vinculades a valors com el civisme i que els nens 
veritablement gaudeixin alhora que aprenen.

Subratlla que els valors de l’esport (treball en equip, esforç, reconeixement...) 
són molt positius per als nens, però que el problema és que una plataforma política 
va utilitzar l’esport per fer política i promoure la independència al Saló de la 
Infància.

Puntualitza que el conflicte no el genera qui denuncia el fet, sinó qui el fa, i qui 
permet que al Saló de la Infància entre activitats esportives es camuflin activitats 
inadequades i després demana que no es denunciï.

La Sra. Andrés insisteix que es garantirà la neutralitat al Saló i a tot el conjunt 
de la Fira, perquè és d’interès general, i diu a la Sra. Fandos que es parlarà amb la 
Fira perquè l’Ajuntament torni a tenir presència al Saló.

Es dona per tractada.

Del Grup Municipal CUP:

4. Que comparegui el responsable del Govern en matèria de cultura per rendir 
comptes en relació amb la compra del teatre Tantarantana, explicant els motius 
d’aquesta compra sobtada així com l’origen de la demanda, les condicions 
econòmiques i la utilització social que se’n vol fer.

El Sr. Collboni puntualitza que no s’ha comprat un teatre, sinó un edifici on 
s’havia acabat el lloguer.

Posa de manifest la pressió immobiliària existent a la ciutat, especialment en 
algunes zones, com ara el Paral·lel o el Raval, i el fet que la propietat de l’immoble 
el podria haver venut o llogat a algú altre, i explica que quan l’Ajuntament va 
saber que l’edifici podia passar a altres mans i, per tant, podia ser objecte d’una 
operació especulativa i es podia posar en risc la continuïtat d’un projecte teatral 
que es remunta al 1992, i que té molt a veure amb allò que defensa l’Àrea de 
Cultura d’aquest mandat (foment de la creació, creació de públics i suport a la 
cultura que es genera en els barris), va prendre la decisió de comprar-lo per 
preservar-ne el projecte. Indica que es va actuar amb la discreció que requereixen 
les actuacions referents a immobles, i que el preu de sortida per part de la 
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propietat era substancialment superior al que finalment es va acordar (aquest preu 
final, tenint en compte els preus que hi ha a la ciutat, es va considerar més que 
raonable i assumible).

Explica que la voluntat és que l’edifici conservi l’orientació del Tantarantana, 
però que cal sotmetre la gestió de l’equipament a concurs públic, i informa que no 
hi havia l’opció de buscar un espai alternatiu en cas de no fer la compra de l’edifici 
(en aquests moments són 700 m² repartits en dues sales). Assenyala que 
l’equipament s’afegirà a la xarxa de fàbriques de creació com a cantera de 
companyies teatrals emergents, i exposa que la darrera temporada hi van passar 
aproximadament 80 companyies noves, companyies de base, amateurs o en 
procés de professionalització.

En darrer lloc, subratlla que la pèrdua del Tantarantana com a espai de creació 
cultural i teatral hauria estat una pèrdua greu per al teixit cultural de la ciutat.

La Sra. Rovira agraeix les explicacions. Lamenta, però, que els grups 
s’assabentessin d’aquesta compra pels mitjans de comunicació en lloc de ser 
informats en una reunió.

Constata que des de l’arribada a Cultura del PSC, l’Ajuntament insisteix a 
invertir en la compra d’arts escèniques, quan no és cap prioritat per a la ciutat: ni 
ha estat una reivindicació veïnal ni aquestes propostes han tingut suport en el 
PAM, en el procés participatiu del qual l’Ajuntament va gastar molts diners. Critica 
també que l’equipament es plantegi amb una gestió i uns usos determinats, sense 
incloure-hi la participació directa de les veïnes i les usuàries, cosa que entra en 
contradicció amb algunes de les declaracions que sovint fa el Govern.

Posa de manifest que en cap moment s’havia recollit enlloc una mesura o 
projecte del Govern que inclogués la compra d’aquest teatre, de manera que entén 
que aquesta compra ha estat una improvisació per salvar amb diners públics un 
projecte privat, la gestió del qual, un cop més, s’externalitzarà. No entén que 
s’argumenti que s’ha comprat l’equipament per preservar-ne la funció social i 
comunitària i alhora s’anunciï l’externalització de la gestió i no s’especifiqui com hi 
podran accedir les veïnes del barri ni quins mecanismes de control s’exerciran per 
garantir que no s’apugin preus, que no es perdi qualitat en les prestacions, que els 
llocs de treball tinguin unes condicions dignes i que es garanteixi la participació 
veïnal.

Manifesta sorpresa pel fet que d’una banda s’hagi fet aquesta compra —
innecessària quan encara cueja la reforma de l’Arnau i quan s’ha realitzat la 
compra d’altres espais i encara no se n’han definits els usos— sense campanya 
veïnal i sense suports populars, i, d’altra banda, s’afirmi que no hi ha diners, que 
s’ha gastat massa a Ciutat Vella o que s’ha de triar entre un gimnàs a Ciutat Vella 
o el metro.

Aclareix que la CUP no està en contra del consum cultural, sinó de la 
prepotència a l’hora de gestionar els diners públics, de la no planificació i de la 
manca d’informació a les veïnes i als grups polítics.

Per acabar, observa que la cultura no comença ni acaba en la taquilla, i que el 
Govern municipal ha de mantenir, potenciar i afavorir totes les inquietuds i els 
corrents culturals que sorgeixin i es moguin com a vitalitat transformadora de la 
societat, cosa que només pot sortir del poble, no d’una cadira del Palau de la 
Virreina.

El Sr. Ciurana nega que hi hagi hagut discreció, ja que en el despatx d’ofici de la 
Comissió d’Economia del 13 de desembre hi havia un punt que parlava de destinar 
una quantitat de diners a l’adquisició del Tantarantana.

Critica la manca de criteri del Govern —recomana un article del Sr. Jaume Forés 
sobre aquesta qüestió publicat al diari Núvol—, pregunta al Sr. Collboni si a partir 
d’ara aquestes decisions de compra es prendran aleatòriament, i observa que els 
recursos no es donen a la companyia, sinó al propietari del local, de manera que 
potser en lloc d’evitar maniobres especulatives, s’han promogut.

Afirma que el programa cultural del Tantarantana no justifica una actuació tan 
decidida com aquesta: si bé la feina que fa és molt honorable —com ho és la de 
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moltes altres companyies en molts espais d’arts escèniques—, no hi ha cap 
element principal que el diferenciï d’altres propostes existents a la ciutat.

D’altra banda, comenta que se’n van demanar al Sr. Pisarello i al Sr. Ayala 
l’expedient i els detalls i no se n’ha obtingut cap resposta, i subratlla que l’espai 
està situat a poques desenes de metres del teatre Arnau, que ja és propietat 
municipal i que necessita una inversió important.

Posa de manifest la contradicció entre la voluntat de preservar el projecte 
teatral del Tantarantana i el concurs per a la gestió de l’espai.

En darrer lloc, pregunta si hi ha previst modificar el planejament urbanístic de la 
finca perquè esdevingui equipament de manera definitiva, cosa que evitaria 
maniobres especulatives.

La Sra. Barceló agraeix la compareixença i valora el treball de les 80 
companyies que han treballat al Tantarantana, que ha estat una eina cultural 
vinculada al món social, però observa que rescatar un teatre no ha de ser motiu de 
satisfacció: si bé és positiu no perdre mitjans culturals, cal reflexionar sobre les 
mesures necessàries per promoure l’activitat artística dels empresaris culturals 
sense que l’Ajuntament hagi d’anar rescatant i fent compres gradualment.

Subratlla que l’Ajuntament ha de protegir la cultura, fomentar-la, comunicar-la, 
donar-li visibilitat, accessibilitat i incentivar la cultura professional, que marca 
l’esdevenir artístic d’una ciutat, i observa que cal actuar amb rapidesa, però també 
amb rigor, i, en aquest sentit, indica que el seu grup té dubtes sobre quin serà el 
projecte de viabilitat: no es pot continuar el que s’estava fent perquè no és un 
projecte viable, i independentment que en cultura no sempre són importants els 
resultats econòmics, perquè també té una funció artística i social important, els 
projectes han de ser viables. Per això, pregunta pel tipus de gestió i de 
finançament que hi haurà als diferents espais.

Per acabar, pregunta si hi ha la voluntat de comprar més teatres i si els anuncis 
també es faran en premsa.

El Sr. Puigcorbé elogia el teatre Tantarantana: sota la direcció de Julián Álvarez, 
ha sabut guanyar-se el reconeixement del públic barceloní i el respecte i 
l’admiració dels professionals del món teatral al llarg de 24 anys d’història, primer 
al carrer d’on va prendre el nom i a partir del 1996 a la seu actual del barri del 
Raval. El Tantarantana ha representat una aposta ferma, decidida i arriscada pel
teatre alternatiu, amb una programació artística rigorosa i orientada a la creació de 
públics, a impulsar la cultura de proximitat i a donar suport a petites companyies, 
companyies emergents i joves creadors. Va ser un dels teatres pioners en la 
programació infantil a Barcelona, i actualment (temporada 2016-2017), a més 
d’una consolidada programació d’espectacles familiars —encara s’hi poden veure 
titelles—, ofereix a les escoles fins a 13 espectacles destinats a nens i nenes 
d’educació infantil i primària. Quant a la programació per a adults, ha començat la 
tercera edició del Cicló, un cicle de companyies independents en residència, una 
experiència pionera en matèria de regeneració artística, que dona oportunitats a 
les propostes de les noves generacions d’artistes i proporciona el seu suport a 
col·lectius teatrals que treballen de forma independent i autogestionada. D’altra 
banda, el Tantarantana ha establert amb els anys un estret lligam de col·laboració 
amb el teixit associatiu del Raval, fins a esdevenir un dels referents culturals del 
barri, amb experiències tan reeixides com el Tanta Jove, o Ocupa Raval.

Per tot això, ERC celebra la compra de l’immoble per part de l’Ajuntament. El 
grup comparteix la necessitat de preservar el projecte teatral, cultural i social que 
desenvolupa el Tantarantana, i considera molt adient que esdevingui l’onzè 
equipament cultural de la xarxa de fàbriques de creació.

També comparteix la voluntat del consistori d’impedir que un nou edifici caigui 
en mans d’algun fons voltor, una especulació immobiliària que amenaça la forma 
de vida de veïns i veïnes de la ciutat.

Tanmateix, no entén la manera d’actuar del Govern municipal, i lamenta 
l’opacitat amb què s’ha gestionat aquest afer, així com el retard en les explicacions 
a la resta de grups. Concreta que els grups es van assabentar de la compra a 
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través del despatx d’ofici de la Comissió d’Economia i Hisenda del 13 de desembre, 
en què el Sr. Pisarello va haver de reconèixer el seu desconeixement del tema, i 
els grups van haver d’esperar a la roda de premsa del dimecres passat per 
conèixer els motius i les condicions de l’adquisició de l’immoble, així com els plans 
de l’Ajuntament per a aquest nou equipament cultural municipal. Espera que 
aquesta manera d’actuar (informar primer els periodistes i després els grups) no 
esdevingui un costum.

Comenta que el seu grup seguirà amb atenció el concurs públic per a la gestió 
del teatre a partir de la temporada vinent, que ha de convocar-se les properes 
setmanes, i observa que les persones més adients per aconseguir que el 
Tantarantana mantingui i potenciï el seu paper com a plataforma de petites 
companyies, companyies emergents i joves creadors, així com de creador de 
públics i dinamitzador de cultura de proximitat, són les que han fet mèrits durant 
24 anys.

La Sra. Esteller critica la precipitació i l’opacitat amb què s’ha actuat en 
l’adquisició del Tantarantana.

Aclareix que el PP valora l’activitat duta a terme per les companyies al llarg dels 
24 anys de trajectòria del teatre, però considera que la preservació d’aquesta 
activitat no ha d’aconseguir-se necessàriament mitjançant l’adquisició de l’edifici.

Observa que el Tantarantana només ocupava l’àtic de l’edifici, i pregunta si es 
vol donar ús a tot l’edifici (adquirit per 1,3 milions d’euros) i si el Govern pretén 
adquirir tots els teatres que es tronin en risc.

Recorda que el teatre Arnau, a prop del Tantarantana, es va voler externalitzar i 
fer un concurs perquè tingués viabilitat pròpia i no es va aconseguir, perquè no hi 
havia una oferta econòmica que fos viable i compatible amb una oferta cultural, i 
pregunta quins estudis té el Govern que confirmin que hi ha viabilitat per a tot 
l’edifici, quins projectes culturals té previst fer-hi i quins seran els costos de la 
rehabilitació de l’edifici, el condicionament i el manteniment anual, així com el preu 
del concurs. També vol saber si el projecte serà atractiu per a un privat, que és qui 
l’haurà d’explotar.

El Sr. Collboni agraeix les intervencions de tots els grups i n’accepta les 
crítiques, possibles davant un anunci de compra d’un immoble.

Puntualitza que el Govern no ha actuat amb opacitat sinó amb discreció sobre la 
negociació, una discreció que ha fet que la ciutat s’estalviï molts diners.

A continuació, convida a reflexionar sobre quina seria la situació actual si 
l’Ajuntament no hagués comprat l’edifici, si aquest edifici, vinculat a un projecte 
teatral des del 1992 relacionat amb companyies emergents i vinculat al barri, 
estigués desallotjat i l’edifici hagués estat comprat per un fons immobiliari per 
donar-hi qualsevol ús. Subratlla que l’Administració ha de ser proactiva i avançar-
se a reivindicacions culturals i veïnals que, en aquest cas, haurien sorgit per 
demanar que se salvés el Tantarantana.

Explica que ell, personalment, té per costum avançar explicacions públiques, 
però que algunes operacions, emmarcades en la lògica de mercat, demanen una 
actuació diferent, si bé després cal donar totes les explicacions, es publicarà tot el 
que calgui i ell compareixerà a la Comissió sempre que calgui per explicar-ho. 
Subratlla que l’objectiu de l’actuació era salvar el projecte del Tantarantana, i s’ha 
salvat.

Assegura que la voluntat del Govern no és comprar teatres, i observa que cada 
cop que es parla en públic d’immobles que estan en venda, pugen de preu. 
Remarca que ell no contribuirà a apujar el preu d’immobles que eventualment 
poden passar a ser de la xarxa pública.

En darrer lloc, explicita que, per llei, la gestió de l’equipament s’ha d’atorgar 
mitjançant un concurs, i comenta que aquest preservarà l’orientació del projecte 
del Tantarantana.

El Sr. Ciurana coincideix que l’Administració ha de ser proactiva, però subratlla 
que també ha d’actuar amb criteri. En aquest sentit, pregunta si el Govern pensa 
comprar qualsevol teatre que tingui problemes amb el lloguer.
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Puntualitza que el problema no és que es comprin teatres —l’Ajuntament de 
Madrid, per exemple, és propietari de la gran majoria de teatres de la ciutat, si bé 
la gestió és externa—, sinó la manca de criteri.

D’altra banda, observa que el programa de fàbrica de creació va aparellat a uns 
recursos anuals que s’han de plantejar, i pregunta si aquests recursos estan 
garantits, així com si es garantirà la màxima transparència en el concurs, que 
sembla que s’insinuï que s’adjudicarà a les persones que han gestionat el teatre 
fins ara.

La Sra. Barceló puntualitza que el seu grup no es queixa que s’hagi salvat el 
Tantarantana, de la seva gran funció o de les grans companyies que hi han passat, 
sinó de les formes del Govern, que no ha informat sobre el projecte de viabilitat i 
el cost anual. Observa que de vegades el Govern actua sense la previsió i els 
estudis necessaris.

Subratlla que C’s vol saber quins són els criteris que seguirà el Govern per 
rescatar uns teatres i d’altres no, quins projectes de viabilitat econòmica hi haurà 
darrere d’aquests teatres, com seran els concursos, com serà la gestió i quin cost 
anual tindrà. Comenta que a vegades en les mesures que presenta el Govern 
falten dades objectives.

Per acabar, insisteix que l’Ajuntament ha de fomentar la cultura, visibilitzar-la, 
comunicar-la i, sobretot, incentivar la cultura professional.

El Sr. Puigcorbé comenta que es podria haver enviat un missatge de WhatsApp 
als portaveus de Cultura dels grups municipals, que òbviament no haurien anat als 
especuladors a fer apujar el preu.

La Sra. Esteller demana que s’informi sobre quin cost tindrà la rehabilitació de 
l’edifici —entén que abans de prendre la decisió de comprar s’ha fet el pla 
econòmic corresponent— i quins usos tindrà tot l’edifici.

Coincideix que cal preservar determinades activitats, i aclareix que el PP valora 
la tasca del Tantarantana, però subratlla que no necessàriament l’Ajuntament ho 
ha de comprar tot.

La Sra. Benedí indica que tothom ha acabat el seu temps, però concedeix un 
minut al Sr. Collboni perquè doni resposta a les qüestions plantejades.

El Sr. Collboni indica que tot l’edifici tindrà ús cultural, i diu a la Sra. Esteller que 
la informació que només estava en funcionament l’àtic és incorrecta: el 80% de
l’edifici és funcional (primera planta, amfiteatre, etc.).

D’altra banda, puntualitza que l’edifici no s’ha de rehabilitar perquè ja funciona, 
de manera que no hi ha costos suplementaris, i les obres que es puguin fer més 
endavant seran d’adequació.

En darrer lloc, informa que les subvencions que ha rebut de l’Institut de Cultura 
des de l’any 2013 han estat d’aproximadament 55.000 euros anuals, de manera 
que la xifra serà d’aquestes característiques, perquè això és el que costava la 
gestió de l’espai.

Es dona per tractada.

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord

5. Aprovar definitivament el Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025; restar 
assabentat dels informes dels consells plenaris dels districtes; resoldre les 
al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública d’acord amb els 
informes jurídics que figuren a l’expedient i que es donen per reproduïts; i publicar 
el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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El Sr. Montaner subratlla que el Pla pel dret a l’habitatge és una eina fonamental 
per fer front al problema de l’habitatge a la ciutat, conseqüència de la bombolla 
immobiliària, i que actualment viu un fort increment dels lloguers.

Comenta que el Pla dona continuïtat als dos anteriors en alguns aspectes alhora 
que n’intensifica molts dels mecanismes, intensificació que implica un cert canvi de 
paradigma: es posa especial èmfasi a utilitzar totes les eines possibles per afrontar 
la situació i que el sòl segueixi sent públic. Per exemple, es vol que el 80% dels 
habitatges que es promoguin siguin de lloguer assequible i social.

En destaca el fet que el Pla s’ha elaborat amb la participació dels districtes, 
atenent les diversitats dels barris, i que es planteja per a deu anys, fet que 
requereix consens i suma de totes les voluntats dels grups polítics i de la 
ciutadania.

Exposa els quatre eixos en què treballen la Regidoria i la Gerència (atendre 
l’emergència habitacional amb ajuts al lloguer, seguint els processos de 
desnonament; el bon ús de l’habitatge, l’ús social, utilitzant tempteig i retracte, 
aplicant la disciplina d’habitatge als pisos buits, infrahabitatge, etcètera; obra 
nova, promovent cohabitatge, sobretot lloguer social i assequible, i rehabilitació, 
incentivant també la rehabilitació energètica i una rehabilitació nova proactiva), i 
informa que la part d’obra nova i rehabilitació implicaria la creació d’uns 29.000 
llocs de treball en el període 2016-2025.

Explicita que el procés de tramitació del Pla, aprovat al desembre als deu 
plenaris de districte, està arribant al final: s’han rebut les al·legacions i s’han 
negociat amb els grups polítics i entitats que les han presentat, amb la intenció 
d’acceptar-ne la majoria.

El Sr. Martí remarca que l’accés a l’habitatge és un dels problemes principals 
dels barcelonins, juntament amb l’atur i la crisi econòmica, i, per tant, és un dels 
reptes principals de l’Administració, del sector i dels operadors privats.

Posa de manifest que hi ha un gran dèficit d’habitatge protegit, especialment 
d’habitatge de lloguer assequible, i que durant molts anys els governs no van fer el 
que havien de fer i ara cal donar resposta a qüestions gravíssimes, com ara la 
bombolla immobiliària que afecta la ciutat pels desmesurats increments dels preus 
de lloguer. Subratlla que tant el Govern com les administracions públiques 
competents han de donar-hi la màxima prioritat i treballar-hi amb responsabilitat.

El Grup de CiU valora els eixos principals del Pla, que en part dona continuïtat 
als esforços que es van fer en el darrer mandat, i aporta molts més recursos. 
Subratlla que cal crear i consolidar un parc d’habitatge públic municipal de lloguer i 
de lloguer assequible per a tota la ciutadania, sobretot per als més necessitats i 
per a les classes mitjanes empobrides.

Valora el diàleg franc i obert amb el Govern, encara que no hagi arribat fins a 
l’últim moment, així com la seva predisposició per acceptar força al·legacions, 
parcialment o totalment, del Grup Municipal de CiU, algunes centrades en la 
creació i la gestió de nous habitatges, especialment de lloguer assequible i de 
lloguer social, i d’altres relacionades amb l’àmbit social, l’atenció a les persones 
necessitades i famílies vulnerables.

Celebra que, com a resposta a les al·legacions del seu grup, es doni més 
protagonisme al tercer sector social a l’hora de produir i gestionar habitatge —es 
passa de 750 a 1.250 habitatges de producció del tercer sector social—, i que en 
ajuts al lloguer es passi de 57.000 a 65.000 beneficiaris.

Per acabar, manifesta la reserva de vot del seu grup, que espera donar suport al 
redactat d’aquí al Plenari.

El Sr. Blanco expressa la reserva de vot del seu grup, que necessita més temps 
per avaluar el Pla —un pla molt complex i ambiciós que destina molts recursos, 
cosa que valora positivament— i les al·legacions presentades.

A continuació, observa que si bé les mesures poden ser adequades i tenir bons 
objectius, l’èxit del Pla dependrà de com s’apliqui. Especifica que l’Ajuntament 
necessita la col·laboració de les administracions autonòmica i estatal i de la 
iniciativa privada.
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Entén que l’aplicació del Pla hauria de fer més èmfasi en els incentius que en les 
sancions, precisament per aconseguir la confiança de la iniciativa privada. Per 
exemple, es poden establir convenis si s’aconsegueix la col·laboració, de manera 
que les inversions en habitatge públic i privat destinat a lloguer assequible puguin 
tenir un retorn no immediat però sí a cinquanta anys, perquè esdevingui un parc 
d’habitatge sostenible.

Subratlla que cal passar de la política tradicional de la protecció oficial a la del 
lloguer assequible —en aquesta línia anava una proposició del seu grup aprovada 
gairebé per unanimitat en el darrer Plenari—, cosa que permetria que l’habitatge 
públic no fos només habitatge social, sinó també assequible: cal parlar en termes 
d’habitatge assequible per atendre totes les necessitats i generar un retorn de la 
inversió de l’habitatge públic que pugui fer augmentar molt més i amb més 
velocitat del que es preveu al Pla el parc d’habitatge (s’hi dediquen molts recursos, 
però el resultat pel que fa a la quantitat d’habitatge públic és pobre).

Explicita que el vot favorable del seu grup al Ple dependrà de si s’incorporen les 
millores esmentades.

La Sra. Benedí celebra, en nom d’ERC, que el Govern per fi presenti, després de 
gairebé dos anys, el Pla pel dret a l’habitatge, una qüestió de la qual havia fet 
bandera i que demanava una resposta urgent.

Critica que el Govern, que ha trigat tant a presentar el Pla, ara demani que els 
grups responguin en una setmana. Explicita que per ser curosos, necessiten temps 
d’anàlisi. D’altra banda, comenta que, si bé el Pla no és dolent i està ple de bones 
intencions, hauria de contenir més accions concretes (parla molt més d’estudiar 
que de realitzar, crear o tirar endavant) i especificar el calendari de cada acció (en 
aquesta línia es dirigia una de les 28 al·legacions presentades per ERC).

Destaca tres de les al·legacions presentades pel seu grup: declarar Barcelona 
ciutat de tempteig i retracte en solars i edificis sencers, eina urbanística que 
permetria adquirir solars i edificis que es posessin a la venda per tal d’ampliar el 
parc públic d’habitatge i, al mateix temps, lluitar contra les adquisicions dels fons 
voltor; a més del pressupost del Pla, destinar-hi un 25% de la inversió del PIB de 
l’Ajuntament, ja que davant de l’emergència, cal augmentar el parc públic de 
lloguer i adquirir més sòls i, per tant, calen més diners i més mesures, com la 
protecció urbanística de l’ús residencial, impulsar plans d’usos als barris per evitar 
la gentrificació o el Pla de xoc contra els HUT il·legals, i fer un pla de xoc contra els 
infrahabitatges.

En darrer lloc, manifesta la reserva de vot del seu grup, que ha d’estudiar les 
al·legacions incorporades, i agraeix les atencions del Govern i la possibilitat de 
conversa.

El Sr. Mulleras recorda que una de les primeres propostes del PP al Ple en 
aquest mandat va ser que es presentés un pla d’habitatge, que es presenta per a 
aprovació definitiva amb nou mesos de retard.

Considera que el Pla no resol els problemes d’habitatge de Barcelona, ni els 
problemes de lloguer social, que l’Ajuntament no fa tot el que hauria de fer per 
resoldre’ls, i que el Pla és una cortina de fum més de l’alcaldessa.

Exposa que quan BC va arribar al poder, tenia 85 milions d’euros a la caixa del 
Patronat Municipal de l’Habitatge, fruit de l’operació d’aparcaments de 
l’Ajuntament de l’anterior mandat, i 85 solars; ara mateix en té 75, amb destinació 
per a habitatge, que estan sense construir, i en un any i mig de govern no ha 
entregat cap pis social.

Subratlla que el Govern es va presentar a les eleccions amb el lema «stop 
desnonaments», i que al llarg del 2016 hi va haver 1.093 desnonaments a la 
ciutat.

A continuació, posa de manifest que la majoria d’al·legacions del PP han estat 
rebutjades. Explica que algunes de les demandes del seu grup eren que 
l’Ajuntament deixés de regularitzar la situació d’ocupació il·legal, que la dotació 
d’habitatges per a persones sense sostre augmentés de 300 a 400, i que la 
construcció d’habitatges del Patronat passés de 8.854 a 12.000.
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D’altra banda, comenta que, atès que l’experiència amb cooperatives en la 
gestió de promocions d’habitatge social no ha estat bona, el PP demana garanties 
en les adjudicacions i transparència en aquesta gestió.

Per les raons exposades, el seu grup votarà en contra del Pla.

La Sra. Rovira indica que, si bé el Pla continua tenint mancances estructurals, 
atès que només s’han acceptat 4 de les 12 al·legacions presentades pel seu grup, 
aquest ha d’acabar de revisar el document final conjuntament amb el grup de 
treball i diferents col·lectius, per la qual cosa avui farà una reserva de vot.

El Sr. Montaner agraeix la voluntat de negociació i d’arribar a acords de tots els 
grups polítics.

Indica que s’ha acceptat la demanda de gairebé tots els grups polítics i les 
entitats de reduir el temps per fer el cens d’habitatges de deu anys a cinc, i s’han 
acordat millores en el manteniment i la rehabilitació dels edificis.

Pel que fa a la intervenció del Sr. Blanco, recorda que el Govern va acceptar la 
proposició de C’s del darrer Plenari referida a habitatge, i subratlla que hi ha 
moltíssima inversió municipal i que una part es dedica a acords amb entitats 
privades, com ara la Housing Association, perquè no es rebutja cap possibilitat per 
poder fer habitatge de lloguer assequible.

Quant a la intervenció de la Sra. Benedí, comenta que en la negociació s’han 
acceptat moltes propostes, com ara la d’ampliar els conceptes de tempteig i 
retracte per poder intervenir en el sector immobiliari i poder guanyar més 
habitatge públic. D’altra banda, observa que en els deu anys del Pla es preveu 
invertir 1.666 milions d’euros en habitatge (188 milions el 2017), cosa que no 
s’havia fet mai, i això implica —amb la suma de les inversions del Patronat, 
préstecs, etc.— molt més del 25% de la despesa en inversió de l’Ajuntament de 
Barcelona. Assenyala, però, que, d’acord amb el conveni, la Generalitat hi hauria 
d’aportar el 60% i l’Ajuntament el 40%, mentre que la proporció actual és 6% la 
Generalitat i 94% l’Ajuntament.

Explica que algunes de les al·legacions del la CUP no es podien acceptar perquè 
no entraven dins les competències del Pla o de l’Ajuntament, però se n’ha 
acceptat, per exemple, fer un 10% de reserva d’habitatge públic per a dones i
famílies monomarentals, i un 30% per a joves.

Per acabar, diu al PP que considera que la política d’habitatge de l’Ajuntament 
de Barcelona serà infinitament millor que la vergonyosa política d’habitatge del 
Govern del PP a Madrid, que pràcticament ha fet una política d’habitatge invisible.

La Sra. Benedí demana que s’aclareixin les dades exposades, ja que com a 
resposta a les al·legacions es va dir que l’aportació de l’Ajuntament era de 128 
milions i la de la Generalitat, de 60 (68% i 32%, respectivament), i ara s’ha dit 
que l’aportació de l’Ajuntament és el 94%.

El Sr. Montaner respon que es poden revisar les dades, però insisteix que la 
inversió de l’Ajuntament és del 94% i la de la Generalitat, del 6%.

D’altra banda, comenta que BC també ha tingut en compte les negociacions amb 
el seu soci de govern, el PSC, per exemple en qüestions com incrementar la 
destinació d’habitatges per a joves i tornar a fer habitatge dotacional per a gent 
jove.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, amb la 
reserva de vot de CiU, C’s, ERC i CUP i amb el posicionament contrari del PP. 

IV) Part decisòria / executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord



NÚM. 6 28-2-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1353

6. Aprovar inicialment el nou Reglament de funcionament intern del Consell 
Assessor Municipal d’Universitats, i sotmetre’l a informació pública per un termini 
de trenta dies, d’acord amb l’article 112 del Reglament orgànic municipal.

El Sr. Essomba exposa que el redactat que es proposa amb relació a l’article 7.2 
(apartat e) és que els rectors o rectores de les universitats amb representació de 
l’Ajuntament al consell social siguin membres del Consell Assessor amb veu i vot, i 
que els rectors i rectores d’altres universitats amb presència a la ciutat hi participin 
amb veu però sense vot.

A continuació, llegeix l’esmena que proposa el PP: «Demanem al Govern 
municipal que s’inclogui una esmena d’addició per tal que a l’article 5.2, apartats a
i b, i a l’article 7, s’inclogui un representant de cadascuna de les universitats 
privades que es troben al terme municipal de Barcelona».

La Sra. Esteller manifesta la convicció del PP que al Consell Assessor, òrgan 
d’interlocució permanent entre les universitats i l’Ajuntament de Barcelona, caldria 
tenir en compte totes les universitats, ja que totes hi tenen coses a aportar i és 
important que l’Ajuntament tingui el màxim coneixement de totes elles.

Aclareix que el seu grup està d’acord que en els òrgans de govern del Consell 
només hi siguin les universitat amb un consell social del qual l’Ajuntament formi 
part, però entén que en el Plenari hi ha d’haver totes les universitats, també les 
privades. No entén que se’n vulguin deixar fora tots aquests alumnes, i observa 
que no es tracta de titularitats sinó d’interès general de la comunitat universitària, 
que ha de ser escoltada.

Subratlla que l’esmena vol que totes les universitats puguin relacionar-se amb 
l’Ajuntament en igualtat de condicions.

El Sr. Ardanuy i la Sra. Barceló voten a favor de l’esmena presentada pel PP.

La Sra. Benedí, la Sra. Rovira, la Sra. Ortiz i la Sra. Andrés hi voten en contra.

La Sra. Benedí explicita que l’esmena, amb els vots a favor de CiU, C’s i el PP, i 
els vots en contra de BC, PSC, ERC i la CUP Capgirem, no s’accepta, i dona la 
paraula al Sr. Essomba perquè presenti la proposta d’acord.

El Sr. Essomba recorda que el 10 de novembre la Comissió de Govern va 
aprovar el projecte normatiu del Reglament de funcionament intern del Consell 
Assessor Municipal d’Universitats, i el 14 de novembre el va traslladar als diferents 
portaveus dels grups municipals per tal d’obrir un període de 15 dies en què hi 
havia la possibilitat d’examinar l’expedient a Secretaria General per poder-hi 
presentar esmenes, d’acord amb l’article 111 del Reglament orgànic de 
l’Ajuntament.

Comenta que aquesta proposta de Reglament de funcionament intern és un pas 
més en el treball que el Govern municipal vol fer en l’àmbit de les universitats, així 
com la primera actuació de la mesura de govern sobre universitats, discutida i 
treballada fa uns mesos a la Comissió.

Assenyala que es vol que el Consell Assessor Municipal d’Universitats sigui la 
màxima expressió i representació de la comunitat universitària de Barcelona, per la 
qual cosa es considera que ha de ser un consell plural, amb la participació de tots 
els agents que tenen a veure de manera directa o indirecta amb el món 
universitari: no només hi han de tenir representació les rectores o els rectors i 
persones expertes o de reconegut prestigi en l’àmbit acadèmic, sinó també 
l’alumnat i el personal d’administració i serveis (PAS), així com les persones que 
formen part del teixit social de la ciutat al qual les universitats s’hi deuen des d’una 
perspectiva de retorn social.

Indica que, igual que en el Consell Escolar Municipal, es proposa treballar a 
partir de grups específics, que responen i atenen necessitats concretes i reals de la 
ciutat, i que, sobretot, posen en contacte les persones que directament pateixen o 
viuen una determinada problemàtica amb el conjunt de responsables i 
representants municipals que poden donar-hi resposta. El Consell també inclou, a 
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més de les regidores i els regidors referents, la presència i participació del cos 
tècnic a través de les diferents gerències, de les diferents tinències, per tal de 
resoldre els problemes que les universitats posen sobre la taula de l’Ajuntament, 
de qui esperen resposta.

Conclou que la proposta és una bona oportunitat d’enfortir la dinàmica de 
participació en l’àmbit universitari iniciada el mandat anterior, i comenta que els 
diferents rectors i la rectora han expressat que és un reglament que respon a les 
seves necessitats.

El Sr. Ardanuy agraeix al Govern la bona predisposició a l’hora de rebre les 
al·legacions i les esmenes, i d’acceptar-ne un bon nombre, atesa la importància de 
la presència dels regidors i regidores de tots els grups tant en el plenari com en la 
permanent, cosa que ofereix una visió de treball conjunt del consistori.

Subratlla que el Consell no podia restar aliè a la presència de l’operador públic 
institucional a Catalunya, que és la Generalitat de Catalunya, a través de la 
Secretaria i del Consell Interuniversitari. Observa, però, que CiU hauria volgut que 
a part de veu hi haguessin tingut vot, i en aquest sentit hi continuarà insistint. 
Celebra també que es doni veu a les universitats privades.

En darrer lloc, posa de manifest que aquest és un pas important de la ciutat en 
la transformació del paradigma pel que fa a universitats, i manifesta la reserva de 
vot del seu grup, que vol continuar dialogant amb el Govern. Explicita que és una 
reserva amb sentit absolutament obert i positiu.

Algú indica al Sr. Ardanuy que no pot fer reserva de vot perquè es tracta de la 
part decisòria.

El Sr. Ardanuy diu que, en aquest cas, hi votarà favorablement.

La Sra. Barceló manifesta l’abstenció del seu grup, que considera importants 
tots els punts que parlen del Consell Assessor Municipal d’Universitats, però que 
hauria celebrat la incorporació de les facultats de les universitats privades, que 
també formen part del teixit universitari. Afegeix que també caldria incorporar el 
teixit empresarial, imprescindible si en educació es vol mirar cap al futur.

Valora l’esforç dialogant del Govern i anuncia que el seu grup, sempre disposat a 
arribar a consensos per l’educació, continuarà fent aportacions per millorar un 
òrgan que interessa a tots els presents.

La Sra. Benedí expressa el vot favorable del seu grup.

La Sra. Esteller manifesta l’opinió del seu grup que el projecte presentat pel 
comissionat és un projecte molt interessant per a Barcelona, una ciutat amb un 
nucli universitari molt potent i capdavantera en aquest àmbit.

Insisteix, però, que l’Ajuntament no pot menystenir un gran nombre d’alumnes 
pel fet de ser estudiants d’universitats privades. Observa que l’argument emprat 
(no incorporar les universitats quan no tenen òrgans socials de què l’Ajuntament 
formi part) exclou totes les universitats privades (no tenen òrgans socials) i és 
només una excusa per justificar una voluntat d’exclusió, perquè no es vol que 
aquestes universitats hi participin. Espera que durant el termini d’al·legacions el 
Govern canviï de parer.

Agraeix que s’hagi acceptat una esmena perquè els òrgans productius, les 
principals organitzacions productives de la ciutat, hi siguin presents, ja que a 
Barcelona, com a tot arreu, hi ha un gran dèficit en la transferència de 
coneixement, en la vinculació entre universitat i empresa, i cal aconseguir que 
aquesta col·laboració sigui eficaç.

Per les raons exposades, el Grup del PP s’hi abstindrà i presentarà al·legacions 
per intentar aconseguir que es prioritzi l’interès general de la ciutat i de les 
universitats i que no s’exclogui cap universitat d’un òrgan tan important.

La Sra. Rovira expressa l’abstenció del seu grup.
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El Sr. Essomba agraeix els vots favorables, que permeten que el reglament se 
sotmeti a consulta pública, durant la qual el Govern espera continuar dialogant 
amb els grups per aprofundint en les qüestions que siguin sensibles per als 
diferents plantejaments i propostes polítiques.

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Esteller, subratlla que cal evitar 
instrumentalitzar el llenguatge. Puntualitza que no s’estan excloent les universitats 
privades, sinó que la Carta municipal diu (article 125) que l’Ajuntament de 
Barcelona ha de tenir presència a les universitats de la ciutat més a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i simplement s’aplica un criteri de reciprocitat: els 
organismes en què l’Ajuntament té presència en els òrgans de govern, amb veu i 
vot, poden tenir presència en els òrgans de l’Ajuntament. Comenta que l’informe 
jurídic del 12 de gener avala el criteri de reciprocitat.

D’altra banda, observa que tan ideològic pot ser aquest criteri de reciprocitat 
com el fet que el PP no presenti una proposició per demanar que l’Ajuntament de 
Barcelona, entitat que vetlla per l’interès públic de tothom, sigui present en els 
òrgans de govern de les universitats privades.

La Sra. Esteller respon que l’article esmentat parla de la presència de 
l’Ajuntament als consells socials —com ha dit, les universitats privades no en 
tenen—, però insisteix que l’Ajuntament ha de tenir interès a escoltar totes les 
universitats i interrelacionar-s’hi, i que un consell universitari hauria d’incloure tota 
la comunitat universitària. Demana que no es vulgui confondre la gent esmentant 
articles que no tenen res a veure amb l’òrgan del qual s’està parlant.

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Ardanuy 
expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Barceló expressa l’abstenció de C’s, la 
Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció 
del PP i la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP. S’aprova.

c) Proposicions

V) Part d’impuls i control

a) Proposicions / declaracions de grup

Del Grup Municipal CiU:

7. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a 
elaborar, en un termini màxim de 3 mesos, un estudi on s’avaluï l’estat de la 
situació en natalitat, de la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, i de la 
corresponsabilitat en les tasques de cura de les llars barcelonines i, posteriorment, 
en un termini màxim de 6 mesos, s’elabori un pla de promoció de la natalitat, de 
les mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar, i de la 
corresponsabilitat entre gèneres.

La Sra. Vila agraeix la voluntat del Govern d’arribar a un acord, encara que hagi 
estat en el darrer moment, pel que fa al redactat de la proposició, que varia en la 
part propositiva. Tot seguit, llegeix la proposició amb l’esmena.

La Sra. Benedí recull el vot de C’s a l’esmena, que és favorable.

La Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP a l’esmena, però assenyala que 
les esmenes in voce es refereixen a qüestions menors, no com en aquest cas, en 
què el canvi és substancial.

La Sra. Benedí respon que les esmenes in voce són esmenes que es fan 
oralment, però el terme no implica una llargària determinada, i aquestes esmenes 
poden ser tan llargues o tan curtes com una esmena per escrit.



1356 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 28-2-2017

La Sra. Esteller no hi està d’acord. Afirma que les esmenes in voce tenen una 
naturalesa més tècnica que política i de canvi de text.

La Sra. Benedí diu que no és el moment de debatre aquesta qüestió, recull la 
resta de vots a l’esmena (tots favorables) i dona pas a la Sra. Vila perquè presenti 
la proposició.

La Sra. Vila indica que el motiu de la proposició és la preocupació del seu grup 
pel model de societat que es vol. Comenta que a alguns grups els genera 
susceptibilitats el terme «polítiques de natalitat», cosa que CiU no entén, ja que en 
una societat europea on l’envelliment de la població és un fet és necessari abordar 
el debat de la cura dels fills, així com saber quines piràmides poblacionals es volen 
i com es vol fer sostenible l’estat del benestar, per a la qual cosa cal que hi hagi 
persones joves.

Posa de manifest que, d’acord amb les enquestes, quan les tasques 
reproductives es combinen amb les productives, les tasques de cura tendeixen a 
recaure sobre les dones, cosa que genera desigualtat i té un impacte negatiu en el 
desenvolupament ple de les dones.

Subratlla que per a una societat més igualitària, amb les mateixes oportunitats 
per a homes i dones, que facin que ningú no hagi de renunciar a ser pare o mare 
per desenvolupar altres facetes de la vida, cal una conciliació, a la qual contribuiria 
la reforma horària. Recorda que es va presentar una declaració perquè 
l’Ajuntament s’adherís a un canvi de plantejament en els horaris al país, i també 
relacionada amb la corresponsabilitat. Entén que, si bé qüestions com les 
relacionades amb els permisos de maternitat i paternitat (durada, remuneració, 
voluntarietat i no transferibilitat) no són competència d’un ajuntament, un 
ajuntament important com el de Barcelona pot crear un marc favorable al 
desenvolupament lliure de les trajectòries vitals de les persones, que no han de 
trobar restriccions socials, econòmiques o estructurals en la conciliació de diferents 
facetes de la seva vida.

La Sra. Barceló expressa el vot favorable del seu grup, que va presentar una 
proposta de creació de programes municipals específics d’ajudes a les dones que 
havien de ser mares i no tenien recursos, en què la Sra. Vila va esmentar el fet 
que era important promoure la corresponsabilitat en l’àmbit familiar i dotar 
aquests programes de recursos materials, de suport, d’assistència i 
acompanyament durant tot l’embaràs. D’altra banda, C’s va presentar un prec en 
què demanava mesures de conciliació familiar i laboral.

A continuació, exposa algunes dades que posen de manifest la necessitat de la 
proposició presentada per CiU: segons l’Informe de l’evolució de la família a 
Europa el 2014, Espanya és el país menys flexible laboralment per a la conciliació, 
i les dones són les més afectades —de vegades les retallades d’alguns governs 
impedeixen donar suport a aquestes mesures—; segons estudis de la Dra. 
Carrasquer, el 2015 a Catalunya el 94,3% de les excedències van ser demanades 
per dones, i pel que fa a cures familiars, el 85,3%; en l’informe de treballadors de 
l’Ajuntament consta que els homes cobren un 13% més que les dones, i a 
Barcelona hi ha 8,2 naixements per cada 1.000 habitants, i a Catalunya, 9,4, per 
sota de la mitjana europea.

Pregunta com s’ha desenvolupat la guia de conciliació de la vida personal i 
laboral presentada el gener del 2015 per l’anterior Govern.

Conclou que és molt important promoure qualsevol mesura per a la conciliació 
de la vida laboral i familiar i les tasques de corresponsabilitat, i subratlla la 
importància de la prevenció i de treballar des de la infantesa i educar en la 
corresponsabilitat, perquè els nens no pensin que ajuden o col·laboren en les 
tasques de la llar, sinó que entenguin que els correspon perquè també en formen 
part.

La Sra. Benedí expressa el vot favorable del seu grup.
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Tot seguit, posa de manifest que els darrers anys la ciutadania ha viscut un 
procés d’envelliment productiu a causa principalment de l’augment de l’esperança 
de vida i d’un descens important de les taxes de natalitat, i que un dels principals 
efectes d’aquest procés d’envelliment de la població ha estat l’increment del 
nombre de persones dependents que necessiten l’atenció i la cura dels seus 
familiars, tasques que duen a terme majoritàriament dones, que són les que més 
demanen mesures de conciliació.

Indica que el nombre de permisos sense retribució per atendre un familiar s’ha 
duplicat des del 2010, i el nombre de reduccions de jornada per tenir cura d’una 
persona amb discapacitat o amb un alt grau de dependència sempre recau en la 
dona, per la qual cosa cal que totes les polítiques que facin les administracions es 
basin en la corresponsabilitat en les tasques de cura.

Assenyala que hi ha una relació directament proporcional entre natalitat i nivell 
d’ocupació de les dones: Noruega, amb els programes de conciliació de la vida 
familiar i laboral més desenvolupats, té un dels índexs de natalitat més alts 
d’Europa (1,95 per dona) i unes dades d’ocupació femenina de les més altes 
d’Europa (un 80% de les dones treballa amb remuneració); les mares tenen dret a 
46 setmanes de baixa amb un 100% del sou, i el pare, a 12 setmanes.

Explicita que la crisi, l’escàs nombre de dones en l’edat més fèrtil i, sobretot, 
fets com que les dones cada vegada estiguin menys representades en el mercat 
laboral, frenen la natalitat: pensar a tenir fills implica el càlcul de com podran ser 
atesos i educats. Comenta que els experts tendeixen a preferir el model francès 
d’ajudes i subvencions davant del nòrdic, de permisos de maternitat prolongats, 
però que això no és competència de l’Ajuntament de Barcelona, sinó de l’Estat.

Per acabar, manifesta la convicció del seu grup que la decisió de tenir fills i filles 
pertany a l’àmbit estrictament privat i que les dones i els homes han de poder 
decidir lliurement si volen ser mares i pares.

La Sra. Esteller expressa el vot favorable del seu grup, que entén que la 
proposició té un plantejament molt oportú, de fer un estudi dels motius pels quals 
hi ha una natalitat baixa i valorar la idoneïtat de les mesures de conciliació.

Posa de manifest que els països nòrdics han aconseguit apujar la natalitat 
gràcies a les polítiques adients, i que avui Noruega té un 11% d’índex de natalitat, 
mentre que a Espanya és del 8,9% (l’any 2015 era del 10,6%).

Assenyala que el canvi no serà fàcil perquè és un canvi cultural. Afirma que 
nombroses accions quotidianes dificulten molt que les dones puguin tenir fills, i que 
moltes no poden tenir-ne per manca de recursos econòmics o per impossibilitat de 
compatibilitzar la vida personal amb la laboral. Subratlla que cal eliminar tots 
aquests obstacles mitjançant ajudes directes a les famílies i polítiques de 
conciliació que facilitin que les dones que vulguin tenir fills, puguin tenir-ne.

Comenta que sovint a la feina es premia més la permanència en el lloc de treball 
que treballar per objectius, i que segons l’INE, 380.000 dones deixen la feina cada 
any respecte els homes.

Assegura que l’Ajuntament de Barcelona hi pot incidir molt, per exemple, 
pal·liant el dèficit de les escoles bressol (la manca de places fa que moltes mares 
no puguin treballar perquè no tenen on deixar els fills), i subratlla que cal treballar 
a escala municipal, autonòmica i estatal.

La Sra. Rovira expressa l’opinió de la CUP Capgirem Barcelona que l’anàlisi que 
demanava CiU en el redactat inicial de la proposició ja existia, ja que existeix 
l’Informe de condicions de vida de les dones de Barcelona del 2013, actualitzat el 
2015, però sí que troba interessant el que demana el redactat final, que s’insti la 
Generalitat a incloure uns ítems concrets en l’enquesta d’usos del temps.

Entén que l’Ajuntament de Barcelona té dues eines (un pla de justícia de gènere 
bastant complet i el Pla contra la feminització de la pobresa) per desenvolupar el 
que es demana a la proposició, però li falten recursos, voluntat i esforços.

Considera que és necessari anar a l’arrel del problema i parlar clarament sobre 
capitalisme patriarcal i sobre la necessitat de canviar el model econòmic i social 
per capgirar la situació d’opressió de les dones.
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Destaca algunes de les conclusions de l’informe que l’Ajuntament va fer el 2013: 
cal posar fi a la divisió sexual del treball sobre la qual es fonamenta el model de 
producció actual, un model de producció capitalista, que atribueix unes 
determinades tasques als homes (el treball assalariat i la visualització pública) i 
unes altres a les dones (les tasques de cura i reproductives), i combatre també la 
doble jornada de la dona.

Per acabar, manifesta el vot favorable del seu grup a la proposició, i subratlla 
que l’Ajuntament pot implementar mesures per posar fi a la divisió sexual del 
treball i a la doble explotació a la qual estan sotmeses les dones.

La Sra. Andrés expressa el vot favorable del seu grup a la proposició final, i 
subratlla que el PSC defensa els diferents models de famílies, que han de tenir 
idèntica protecció, reconeixement i respecte, i s’han de basar en la llibertat de 
cadascun dels seus membres per portar el seu projecte de vida, en la igualtat i en 
la tolerància. Remarca que les institucions tenen l’obligació de garantir aquesta 
llibertat i aquests drets.

Assenyala que quan es parla de cures familiars sovint es pensa només en la cura 
dels petits, però que la cura de persones grans i/o dependents també condiciona la 
vida d’algun familiar, generalment una dona, de vegades en edat de treballar però 
sovint dones grans, que perden la llibertat i la igualtat dins la família.

Puntualitza que el Grup del PSC no és natalista, però entén que cal eliminar les 
dificultats, desigualtats i discriminacions que troben algunes persones que volen 
formar una família, mitjançant polítiques fiscals, de responsabilitat social de les 
empreses, etc.

Subratlla que l’Ajuntament ha de continuar treballant per reforçar la línia 
endegada, perquè encara queda molt camí per recórrer.

La Sra. Pérez agraeix la voluntat de diàleg del grup proposant i el resultat final.
Tot seguit, puntualitza que el seu grup no té cap problema a parlar de polítiques 

de natalitat, però no comparteix la relació de fons que es fa entre les polítiques de 
foment de la natalitat i la construcció d’un estat de benestar. Entén que afirmar 
que el problema pel que fa al manteniment de l’estat del benestar és l’envelliment 
implicaria acceptar que l’únic model possible per mantenir el sistema públic de 
pensions és el model actual de cotitzacions intergeneracionals, quan caldria 
començar a considerar una nova fiscalitat amb relació als increments de 
productivitat i l’atenció a les pensions públiques des d’altres partides de despesa 
dels pressupostos generals.

Informa que l’Ajuntament de Barcelona ja ha fet un primer estudi sobre els 
indicadors que s’haurien de revisar en les enquestes dels usos del temps per 
mesurar d’una manera més ajustada la corresponsabilitat i la conciliació a les llars, 
un estudi que es facilitarà properament, i fa un any i mig es va a començar a 
elaborar una mesura de govern sobre democratització de les cures i disponibilitat 
del temps a partir d’un diagnòstic conjunt amb entitats i col·lectius que es 
presentarà les properes setmanes. Subratlla que la càrrega de cura de les 
persones dependents (infants, persones malaltes, persones grans) s’ha de 
distribuir equitativament tant dins les llars com entre empreses, administració, 
família i comunitat.

Conclou que el centre de les polítiques ha de ser la llibertat d’escollir si vols ser 
mare o no i quin tipus de família vols tenir i entendre que les cures s’han de 
compartir equitativament, i no entendre que l’envelliment és un problema.

La Sra. Pérez expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Vila expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Barceló 
expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la 
Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova amb el redactat següent:

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a 
col·laborar amb la Generalitat per a la propera enquesta dels usos del temps en les 
llars de Catalunya per tal de tenir una mostra adient de la situació de les 



NÚM. 6 28-2-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1359

barcelonines en matèria de conciliació de la vida laboral, personal i familiar i de la 
corresponsabilitat en les tasques de cura, i insta el Govern que presenti un conjunt 
de mesures per abordar la promoció de la conciliació personal, familiar i laboral
que promogui la corresponsabilitat entre gèneres així com mesures que permetin 
que cada persona pugui desenvolupar lliurement la seva trajectòria vital.

Del Grup Municipal C’s:

8. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 
municipal presenti en el termini de 3 mesos les seves mesures concretes per a la 
reforma dels Serveis Socials en les quals s’inclogui: - Reduir les llistes d’espera, 
amb un compromís d’atenció a les persones en la mateixa setmana que es rep la 
demanda i que els posteriors seguiments s’ajustin a les necessitats reals dels 
usuaris. Que el ciutadà no hagi de trucar diverses vegades o parlar amb diferents 
interlocutors fins que l’atén la persona correcta. Seria convenient la creació d’un 
front office per tal de donar respostes i realitzar les accions concretes. - Impulsar 
des del Govern municipal coordinat amb la Generalitat de Catalunya una única 
porta d’entrada al sistema de Serveis Socials, i acceptar que qualsevol informe i 
recomanació dels professionals acreditats en les entitats socials o en d’altres 
sistemes de benestar com assistència sanitària o ensenyament tenen la mateixa 
validesa tècnica que un informe dels Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS). -
Garantir un sistema d’horaris per als professionals i usuaris dels Serveis Socials 
d’ampli ventall que faciliti l’atenció a les persones, el treball comunitari, en xarxa i 
grupal. - Ordenar més clarament els SBAS i la resta de tipologia de serveis socials 
bàsics, i els serveis socials especialitzats i enviar aquesta guia als ciutadans de 
Barcelona. - Trimestralment presentar als grups municipals i a la ciutadania 
mitjançant el Portal de Transparència el nombre de persones ateses, el motiu de 
l’atenció, l’estat de resolució del problema, així com les queixes i reclamacions que 
es presenten.

La Sra. Barceló comença la intervenció agraint al Govern la disposició per fer 
esmenes i arribar a un acord, i explicita que la proposició vol presentar uns canvis 
perquè la reforma dels Serveis Socials, feta amb el diàleg dels grups, sigui una 
realitat.

Posa de manifest que també la síndica de Greuges i la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya (formada per més de 3.000 entitats) recomanen la 
reforma dels Serveis Socials, un sector amb uns professionals —els agraeix la 
feina— que sovint es veuen desbordats i que de vegades fan tasques que no els 
corresponen.

Subratlla que les persones que acudeixen als Serveis Socials no necessiten més 
problemes sinó solucions i atenció, de manera que cal posar fi a les llistes d’espera 
actuals (tant per a primera visita com per a seguiment), facilitar l’accés als 
diferents serveis i evitar que una persona hagi de repetir tràmits administratius.

Comenta que els serveis socials són un dret de les persones, i que les visites de 
seguiment, importants no només per donar solució, sinó també per mantenir el 
vincle amb les persones que hi acudeixen, s’han de fer basant-se en les necessitats 
de la persona i no en llistes d’espera.

A continuació, enuncia la proposició, i explica que moltes vegades el primer 
contacte d’una persona amb Serveis Socials és telefònic, i aquest vincle és molt 
important perquè tingui una primera visita i un seguiment, però atès el 
desbordament actual, sovint la trucada no s’agafa, es desvia, o cal tornar a trucar 
a qui ha trucat, i això fa que una cosa que hauria de ser immediata s’allargui en el 
temps.

Remarca que, treballant coordinadament amb la Generalitat de Catalunya, es 
pot arribar a aconseguir la porta d’entrada única al sistema dels Serveis Socials, la 
finestreta única, per avançar en la integració de les dades socials i l’anàlisi de 
quins serveis fets per professionals es podrien homologar per reduir els tràmits 
que una persona ha de fer per accedir a un servei.

Recorda que C’s va fer un prec sobre el fet que els ciutadans disposessin d’un 
catàleg dels serveis socials perquè tothom sàpiga on s’ha d’adreçar en cada cas.
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Pel que fa al darrer punt, remarca que les queixes no volen dir que s’estigui 
treballant malament, però sí que cal millorar per crear uns serveis socials que 
siguin tan positius com sigui possible per a les persones.

La Sra. Fandos assenyala que la crisi econòmica i social ha fet augmentar la 
demanda de serveis socials, cosa que implica més recursos per part del Govern i la 
necessitat de millorar la gestió, que s’ha de basar en el principi d’eficiència i la 
garantia de la qualitat del servei, i que ha d’optar per mesures preventives 
orientades a l’apoderament de les persones i per una coordinació més gran entre 
administracions públiques.

Manifesta sorpresa per les dades referents a les llistes d’espera: el setembre de 
2011 el temps d’espera per a la primera visita era d’una mitjana de 32 dies, i 
durant el mandat de CiU, a finals del 2012, aquest temps d’espera es va reduir a 
gairebé 15 dies, mentre que actualment ha augmentat a 50 dies. Celebra que 
s’estableixi el termini d’una setmana per a la primera visita.

També troba encertat que s’adapti el sistema d’horaris, que s’integrin les dades 
dels sistemes sanitari i social, i que augmenti la coordinació entre ambdues xarxes.

Per les raons exposades, i per la convicció que cal continuar treballant en 
aquesta línia, el seu grup votarà a favor de la proposició.

La Sra. Benedí manifesta la preocupació del seu grup pel fet que la saturació i la 
burocratització de la plantilla tècnica dels centres de Serveis Socials perjudiqui 
greument l’atenció a les persones vulnerables o dependents, així com la salut i les 
condicions laborals dels professionals.

Subratlla que el col·lapse del sistema de serveis socials municipals no es 
resoldrà amb més pressupost, sinó amb un canvi de model, i que una de les coses 
que ajudarien a desencallar la situació seria donar preferència a les organitzacions 
no lucratives que formen part de la Taula del Tercer Sector Social, una mesura que 
s’adaptaria completament al que estableix la directiva europea sobre contractació 
pública. D’altra banda, considera que també hi contribuiria el fet que el Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona pogués planificar, programar, prestar i gestionar 
serveis especialitzats de primer, segon i tercer nivell, coordinar la prestació de 
serveis socials prestats per institucions d’iniciativa social o mercantil, i 
proporcionar el suport informatiu d’avaluació i estadística de les tasques ordenades 
i planificades pels Serveis Socials. Observa que la gestió compartida permet 
planificar el desenvolupament dels serveis socials a la ciutat mitjançant línies 
estratègiques que estableixen els programes i les activitats de prevenció, atenció i 
promoció social, tot convergint els esforços i les propostes de les administracions 
consorciades.

Remarca que l’atenció a les persones, especialment a les persones més 
vulnerables, ha de ser una prioritat de l’Ajuntament i de la Generalitat, que han de 
continuar treballant conjuntament per donar resposta a totes les necessitats dels 
ciutadans. D’altra banda, subratlla que cal treballar amb un front polític conjunt 
que exigeixi un tracte més just per a Barcelona a la Generalitat i per a Catalunya a 
l’Estat.

Assenyala que el treball conjunt de les administracions sempre dona lloc a una 
atenció eficaç per a tothom i propicia i ofereix un entorn de seguretat físic i 
emocional, així com una atenció integral.

En darrer lloc, manifesta el vot favorable del seu grup, i demana al Govern que 
faci un seguiment exhaustiu no només de la qualitat dels serveis a les persones 
ateses i de l’estat de la resolució, sinó també de les condicions laborals dels 
treballadors i les treballadores, ja que la qualitat del servei depèn del fet que les 
persones que el proporcionen estiguin motivades i vagin a gust a la seva feina.

La Sra. Esteller expressa el vot favorable del seu grup, convençut que les 
polítiques socials han de tenir una administració àgil i accessible que respongui a 
temps i eficaçment.

Exposa que, segons una resposta facilitada pel Govern fa tres mesos, la mitjana 
d’atenció resolutiva a Barcelona és de 31 dies. Concreta les dades per a cada 
districte i per a alguns barris i centres: 30 dies a Ciutat Vella, 23 a l’Eixample, 34 a 
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Sagrada Família, 28 a Sants, 39,4 a Poble-sec, 13 a les Corts, 28,4 a Sarrià-Sant 
Gervasi, 35,8 a Sant Gervasi, 23,5 a Gràcia, 42,6 a Horta-Guinardó, 56,7 a la Vall 
d’Hebron, 52 al Guinardó, 33,8 a Nou Barris, 38,9 a Garcilaso, 30 a Sant Andreu, 
38,4 a Sant Martí, 45 al Clot i 47 a la Verneda.

Subratlla que, malgrat les dificultats, cal avançar cap a l’expedient únic, la
unificació i simplificació dels processos i la coordinació entre serveis sanitaris i 
socials.

Per acabar, pregunta al Govern pel desenvolupament del programa 
«Impulsem!».

La Sra. Rovira subratlla que els últims anys hi hagut un augment inadmissible 
de la gestió i la burocratització de la tasca dels tècnics i de les tècniques de Serveis 
Socials, i que la burocratització de la gestió dels drets dels ciutadans ofega el saber 
de les treballadores i educadores socials.

Comenta que la tasca administrativa iguala el temps d’atenció directa a les 
persones i, tot i així, continua sent insuficient, i que l’augment d’encàrrecs 
d’àmbits com habitatge, pobresa energètica, certificacions de pobresa o exclusió 
social, així com l’increment de peticions d’infància en risc, provoquen una situació 
de col·lapse en molts centres de Serveis Socials. El Grup de la CUP i moltes de les 
treballadores consideren que si es milloressin aquestes situacions, les tècniques de 
Serveis Socials podrien dedicar el seu objecte de treball a l’autonomia personal i a 
la construcció tan necessària de xarxa social en el territori, i oferir a les veïnes una 
proposta de millora real de la seva qualitat de vida i no només un pedaç econòmic 
immediat que no genera cap opció de futur. Insisteix que actualment els Serveis 
Socials se centren en la gestió i tramitació de recursos, sobretot econòmics, i 
deixen cada cop més arraconat l’objecte del treball propi d’aquesta disciplina, que 
és treballar per l’autonomia personal i la inclusió social, ser agents de canvi en el 
conjunt dels barris de Barcelona. El resultat d’aquesta manera de treballar és que 
hi ha un augment de la vulnerabilitat social de les famílies i de la infància en risc, 
minven els projectes grupals i comunitaris als territoris i empitjoren tant la salut 
dels professionals com les seves condicions laborals.

El seu grup coincideix que cal un procés de replantejament dels Serveis Socials, 
però entén que, gairebé dos anys després de l’arribada al govern de BC, hi ha 
mesures que ja es podrien haver aplicat, com ara l’ampliació de plantilles que 
donés compliment a les ràtios establertes per la Llei de serveis socials i millorés el 
treball individual, grupal i comunitari, i facilités una resposta més immediata 
davant les situacions de risc en la infància i en l’adolescència; l’augment de 
professionals administratius als centres de Serveis Socials; la unificació i millora 
dels horaris, la revisió dels encàrrecs en què actualment es trasllada la 
responsabilitat als Serveis Socials, i la cerca dels circuits més adients per implicar 
altres serveis municipals i afavorir la bona coordinació. D’altra banda, indica que 
caldria reduir el nombre de visites d’atenció individual i augmentar les sessions 
grupals, el treball amb perspectiva comunitària.

En darrer lloc, expressa el vot favorable del seu grup.

La Sra. Ortiz agraeix les contribucions de tots els grups i recorda que el projecte 
«Impulsem!» és un dels pilars de l’Àrea Social, ja que a partir dels centres de 
Serveis Socials es poden articular polítiques per garantir els drets fonamentals de 
la ciutadania.

Comenta que en el procés de plantejament de la reforma dels Serveis Socials 
s’ha tingut en compte la participació de més de 500 professionals, més de 100 
usuaris i el conjunt de les entitats socials, així com les aportacions del Consell 
Municipal de Benestar Social i dels moviments socials. Observa que entre els 
professionals hi ha molta diversitat d’opinions i que l’objectiu no és reformar tot el 
model de Serveis Socials, que és un bon model, sinó corregir allò que no s’estava 
implementant.

Concreta que cal millorar l’accés, per a la qual cosa cal reduir el temps d’espera 
per a les visites i reforçar els professionals, cosa que ja s’està fent: s’ha passat de 
41 dies d’espera de mitjana el 2016 a 28 el 2017, i s’estan revistant serveis com 
els EAIA, on hi haurà un increment durant el mandat del 30% de la plantilla.



1362 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 28-2-2017

Pel que fa a la desburocratització, observa que de vegades els Serveis Socials 
són víctimes d’una sobreregulació legislativa tant autonòmica com estatal, que fa 
que tot passi per informes de Serveis Socials —cosa que genera col·lapse—, en lloc 
de per la garantia de drets.

Explica que el reforç amb personal dels centres s’ha fet en funció de l’activitat 
de cadascun, i que la llista d’espera s’ha reduït una mica, si bé la xifra continua 
lluny de l’objectiu. D’altra banda, observa que en analitzar les dades també cal 
tenir en compte el nombre de persones que acudeixen als Serveis Socials, que 
enguany ha augmentat.

Confirma que es treballa per ampliar l’atenció grupal —recentment s’ha fet una 
sessió de transferència de coneixement sobre aquesta qüestió—, millorar els 
sistemes d’informació i desenvolupar el front office.

Indica que els propers mesos es resoldran els dubtes sorgits al llarg del debat, 
com ara la manera d’implementar l’atenció domiciliària o com haurien de ser els 
horaris d’atenció, ja que un horari reduït i la manca de flexibilitat dificulta poder fer 
un treball comunitari o relacional.

Explica que l’Ajuntament treballa intensament en el procés d’integració de les 
dades, amb una prova pilot de les dades sociosanitàries, però ha tingut moltes 
dificultats amb la Generalitat, per exemple, per accedir a temes de rendes. 
Comenta que amb l’Agència Tributària sí que hi ha un sistema integral, però cal
reduir la fragmentació.

Recorda que la llei regula quins professionals poden prescriure i quins no, però 
coincideix que el sistema de coproducció amb entitats socials com a mínim hauria 
de garantir l’accés de l’Ajuntament, ja que actualment l’elevada fragmentació de 
vegades impedeix saber qui rep PIRMI quan és fora de la xarxa municipal, per 
exemple.

Conclou que s’està fent una molt bona feina —que ha de tenir moltes coses en 
compte— i que hi ha moltíssimes aportacions enriquidores que ajudaran a millorar
tant el servei a la ciutadania com les condicions laborals de les educadores, les 
treballadores i les psicòlogues de la xarxa.

Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup.

La Sra. Barceló agraeix les propostes i la sensibilitat dels grups, que entén que 
han de dialogar i perseguir el màxim consens per fer realitat la reforma dels 
Serveis Socials.

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Barceló 
expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la 
Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova amb el redactat següent:

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern municipal, 
tenint present totes les aportacions fetes en el marc d’ «Impulsem. Un procés de 
reflexió i acció sobre l’atenció social bàsica dels centres de Serveis Socials», 
presenti en el termini de 3 mesos les seves mesures concretes per a la reforma 
dels Serveis Socials en les quals tingui en compte les següents recomanacions: -
Reduir les llistes d’espera, amb un compromís d’atenció a les persones en la 
mateixa setmana que es rep la demanda i que els posteriors seguiments s’ajustin a 
les necessitats reals dels usuaris. Que el ciutadà no hagi de trucar diverses 
vegades o parlar amb diferents interlocutors fins que l’atén la persona correcta. 
Seria convenient la creació d’un front office per tal de donar respostes i realitzar 
les accions concretes. - Impulsar des del Govern municipal coordinat amb la 
Generalitat de Catalunya una única porta d’entrada al sistema de serveis socials, 
avançar en la integració de les dades socials i sanitàries i analitzar quins serveis 
fets per professionals acreditats es podrien homologar. - Garantir un sistema 
d’horaris dels Serveis Socials més ampli que faciliti l’atenció a les persones, el 
treball comunitari, en xarxa i grupal. - Ordenar més clarament els SBAS i la resta 
de tipologia de serveis socials bàsics, i els serveis socials especialitzats i enviar 



NÚM. 6 28-2-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1363

aquesta guia als ciutadans de Barcelona. - Semestralment presentar públicament i
als grups municipals el nombre de persones ateses, el motiu de l’atenció, l’estat de 
la resolució del problema, així com les queixes i reclamacions que es presenten.

Del Grup Municipal ERC:

9. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 
municipal a: Realitzar un pla de xoc contra l’ infrahabitatge en el termini de 3 
mesos que permeti detectar, sancionar els propietaris dels immobles i ajudar les 
famílies que hi viuen a accedir a un habitatge en condicions.

La Sra. Benedí dona les gràcies al Sr. Montaner i a la Regidoria d’Habitatge per 
l’esmena introduïda en la proposició, que amplia el termini per presentar el pla de 
xoc contra l’ infrahabitatge.

Observa que l’existència d’habitatges turístics sense llicència i de gent vivint en 
immobles sense les condicions mínimes d’habitabilitat pot fer pensar que a 
Barcelona tot és permès.

Exposa que, amb l’arribada de la crisi del 2007 (augment de la precarietat 
laboral i de l’atur i disminució dels ingressos familiars), la renda mitjana de les llars 
va disminuir i, com a conseqüència, van augmentar les dificultats per accedir a 
habitatges i per mantenir-los, i moltes famílies s’han vist abocades a viure en 
immobles que no compleixen les condicions mínimes per obtenir la cèdula 
d’habitabilitat.

Posa de manifest que els infrahabitatges no garanteixen ni la salubritat, ni 
l’accessibilitat, ni la ventilació, ni els serveis mínims d’una llar, i viure en aquestes 
condicions genera estrès en els ocupants, desconfort emocional i malalties 
respiratòries com asmes i bronquitis. D’altra banda, els infrahabitatges afavoreixen 
la proliferació d’insectes i rosegadors, una deficient conservació dels aliments i 
trastorns alimentaris dels ocupants.

Afirma que la prevenció, el desplegament d’instruments per anticipar-se als 
processos de degradació que acaben consolidant situacions d’infrahabitatge, hauria 
pogut evitar aquestes situacions. Subratlla que hauria calgut promoure la relació 
entre les entitats compromeses amb la resolució del problema, públiques i 
privades, i recollir i compartir informació sobre les situacions concretes i les 
accions que en cada cas es podien realitzar, així com elaborar indicadors per 
identificar els problemes i aportar criteris per a una gestió operativa dels recursos, 
sempre des de la preeminència de l’acció pública.

Tanmateix, arribats al punt actual, urgeix elaborar un pla de xoc per detectar els 
infrahabitatges, sancionar els propietaris que posen al mercat aquests immobles, i, 
sobretot, ajudar les famílies que viuen en aquestes condicions.

La Sra. Fandos expressa el vot favorable del seu grup, convençut que cal 
garantir el dret a l’habitatge digne, un factor bàsic per a la integració social.

Posa de manifest que els problemes d’habitabilitat afecten el desenvolupament 
del projecte diari de la vida de les persones, especialment dels infants, i indica que 
les condicions dels infrahabitatges (humitat, manca de ventilació, etc.) poden 
provocar malalties respiratòries i trastorns alimentaris.

Observa que són situacions d’ infrahabitatge tant els casos de permanència de 
males condicions originals o patologies constructives posteriors, que afecten 
diversos centenars de barris, com els casos de degradació d’habitatges, 
d’edificacions i d’entorns urbans, i que tots impliquen riscos d’exclusió social i 
urbana molt importants, i porten a la pobresa.

Conclou que a banda d’un nou pla d’habitatge cal elaborar el pla de xoc proposat 
per ERC per posar fi als infrahabitatges i donar solucions a les persones que hi 
viuen.

El Sr. Blanco expressa el vot favorable del seu grup, que troba més adient el 
redactat final de la proposició, que incorpora la mesura dins el Pla d’habitatge.
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Explicita que la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, defineix l’ infrahabitatge com 
l’immoble que no compleix i no pot complir les condicions (superfície, condicions 
higièniques i serveis) per obtenir la cèdula d’habitabilitat, i exposa el cas d’una 
casa de Nou Barris el propietari de la qual la va dividir en deu espais de 15 m2 que 
llogava a 400 o 500 euros cadascun. Entén, però, que no s’ha de generar alarma 
social, ja que no és un problema generalitzat.

Per acabar, anima el Govern municipal a aplicar les eines disponibles per 
garantir el dret a l’habitatge i combatre els usos anòmals, com ara la 
sobreocupació i l’assetjament immobiliari.

La Sra. Esteller expressa la convicció del seu grup que cal lluitar contra l’
infrahabitatge i garantir que les persones visquin en habitatges en condicions, que 
disposin de cèdula d’habitabilitat.

Pregunta, però, si l’Ajuntament tindria capacitat sancionadora en aquests casos 
o bé és la Generalitat qui hauria de sancionar, ja que és ella qui concedeix les 
cèdules d’habitabilitat.

Exposa que hi ha casos en què l’arrendatari d’un pis el lloga a altres persones 
sense el consentiment de l’arrendador, de vegades trossejant el pis i fent-ne 
habitacions, tot variant les condicions del contracte original. Vol saber si en 
aquests casos l’Ajuntament té capacitat d’inspeccionar o bé aquesta capacitat és 
de la Generalitat.

En darrer lloc, indica que l’Ajuntament ha d’oferir una alternativa (habitatge 
social) a les persones que viuen en infrahabitatges i treballar per posar-hi fi.

La Sra. Rovira subratlla que l’habitatge digne és un element essencial perquè 
qualsevol persona o unitat de convivència desenvolupi el seu projecte vital, motiu 
pel qual l’Administració pública té l’obligació de garantir l’accés a un habitatge 
digne al conjunt de veïnes.

Assenyala que l’Ajuntament, a part de construir habitatge públic, ha de 
recuperar habitatges buits —a Barcelona hi ha més de 50.000 pisos buits— i
fomentar la ciutat construïda, la rehabilitació d’aquests espais que poden adquirir 
la cèdula d’habitabilitat si reuneixen totes les característiques necessàries, per 
sobre de la nova construcció.

Remarca que és fonamental desenvolupar les eines necessàries per a la 
rehabilitació d’habitatges, amb convenis de l’Ajuntament i on totes les veïnes i 
comunitats hi puguin tenir accés, sense que el cost sigui un impediment, de 
manera que sigui assumit per l’Ajuntament, que és qui ha de garantir el dret a 
l’habitatge digne.

Per acabar, comenta que és imprescindible que l’Ajuntament comenci 
immediatament una política per detectar els infrahabitatges i alhora un procés 
eficient de prevenció, i expressa el vot favorable del seu grup.

La Sra. Andrés posa de manifest que l’Ajuntament de Barcelona, amb el treball 
conjunt de tots els grups municipals, sempre ha lluitat contra les males condicions 
en l’habitatge, des de l’erradicació del barraquisme a tota la ciutat fins a la lluita 
contra greus problemes estructurals i patologies (aluminosi, etc.), amb grans 
esforços d’inversió, de vegades conjuntament amb la Generalitat i amb l’Estat.

Assenyala que hi ha molts tipus d’infrahabitatge, com ara la manca de 
subministraments bàsics o els habitatges trossejats, i afirma que l’Ajuntament té 
competència, eines i capacitat inspectora per lluitar contra aquesta problemàtica, 
de manera que ha d’apostar per la rehabilitació i la lluita contra la pobresa 
energètica i les deficiències de subministraments. Subratlla que caldria un pacte 
entre tots, dins el Pla de l’habitatge, de manera que espera un vot responsable 
amb relació a aquest pla, que permeti solucionar els greus problemes que 
continuen tenint algunes persones a Barcelona.

El Sr. Montaner expressa el vot favorable del seu grup, que ha transaccionat la 
proposició, i exposa que, a banda de l’actuació A.3.4 del Pla pel dret a l’habitatge, 
que inclou un protocol (davant d’una denúncia d’infrahabitatge hi ha una inspecció 
i, si la denúncia es confirma, se cessa l’ús de l’habitatge i s’atén les persones que 
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hi viuen), la Unitat contra l’Exclusió Residencial actua davant les denúncies 
d’infrahabitatge. Diu a la Sra. Esteller que la Llei pel dret a l’habitatge dona 
competència als ajuntaments per actuar i sancionar.

Observa que en alguns casos, unes reformes de rehabilitació permeten 
recuperar una cèdula d’habitabilitat, de manera que potser caldria ampliar els 
conceptes d’infrahabitatge i inhabitabilitat en els casos en els quals es pot 
intervenir.

Explicita que això requereix un esforç tècnic i de recursos molt important perquè 
implica més inspeccions, i indica que ara per ara només es pot fer una inspecció 
quan hi ha una denúncia. D’altra banda, comenta que en els casos en què s’actua, 
s’ha de disposar d’habitatge lliure per reallotjar les persones afectades, i en els 
casos d’inhabitabilitat, si els propietaris no actuen subsidiàriament ha d’actuar 
l’Ajuntament, per tant, aquest, com a responsable de les condicions de vida de la 
ciutadania, ha d’assumir un esforç d’inversió.

Afirma que ja s’està assumint, que s’hi està treballant i s’hi continuarà 
treballant, amb la col·laboració tant de la ciutadania com del sector immobiliari, 
insistint que les irregularitats perjudiquen a tothom i demanant el compromís i la 
responsabilitat de tots els operadors d’habitatge.

La Sra. Benedí agraeix el suport de tots els grups i esmenta alguns casos 
d’infrahabitatges o inhabilitat d’habitatges: les finques dels números 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26 i 35 del carrer Burgos i al número 39 de Riera de Tena, amb 
esquerdes, o els habitatges de 30 m2 del número 43 del carrer Burgos, pendents 
d’expropiació des de fa 13 anys, amb humitats als sostres i a les parets, portes 
que es bufen, degoters, etc., i on s’estan pagant lloguers de 490 euros al mes.

Subratlla que cal fer-hi front conjuntament perquè els ciutadans i ciutadanes 
visquin dignament.

La Sra. Esteller expressa el vot favorable del seu grup.

El Sr. Montaner expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CiU, el Sr. Blanco 
expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la 
Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova amb el redactat següent:

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern municipal 
a: Que en el marc del Pla pel dret a l’habitatge es realitzi un pla de xoc específic 
contra l’infrahabitatge en el termini de 6 mesos que permeti detectar i sancionar, 
si escau, els propietaris dels immobles, i ajudar les famílies que hi viuen a accedir 
a un habitatge en condicions.

Del Grup Municipal PP:

10. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Crear el Consell 
Municipal de les Famílies per tal de desenvolupar una política d’atenció integral de 
protecció i suport a les famílies que impulsi i coordini adequadament totes les 
polítiques transversals d’atenció a la família dutes a terme pel Govern municipal.

La Sra. Esteller enuncia la proposició, que incorpora una esmena del Grup d’ERC 
que consisteix a canviar «Consell Municipal de la Família» per «Consell Municipal 
de les Famílies» per reflectir l’existència de famílies diverses.

Explica que, si bé existeix un grup de treball dedicat a les famílies, no existeix 
un consell, un òrgan de participació, en què les entitats familiars i les famílies 
puguin expressar-se i treballar les polítiques que les afecten. Per exemple, cal 
elaborar un nou pla de famílies, ja que l’anterior va finalitzar el 2016.

Posa en relleu la conveniència de dissenyar les polítiques tenint en compte els 
òrgans de participació corresponents, i el fet que les famílies també puguin tenir 
veu en els òrgans de participació de l’Ajuntament de Barcelona.
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La Sra. Homs assenyala que el seu grup comparteix gran part de la iniciativa 
presentada, atesa la rellevància d’una institució tan important com la família —la 
promoció de la natalitat i el suport a les famílies és cabdal per al futur del país—, i 
afirma que el Govern municipal ha deixat de donar importància a les polítiques de 
suport a la família.

A continuació, comenta que, malgrat l’existència de molts tipus de família, totes 
benvingudes, no entén la necessitat de parlar en plural, ja que el terme «família» 
ja fa referència als diferents tipus de família.

Subratlla que l’estructura familiar és la primera xarxa de seguretat que tenen els 
barcelonins i barcelonines: és la primera institució amb què té contacte qualsevol 
infant de la ciutat, on aprendrà i que en tindrà cura en primer terme, així com el 
lloc on qualsevol que es trobi en moments difícils pot trobar el primer ajut. Per 
això, entén que cal donar a les famílies tot el suport que necessitin. Puntualitza, 
però, que la manca de polítiques sobre la família no respon a una manca 
d’organismes sinó de voluntat política.

D’altra banda, explicita que ja existeix el Consell de Benestar i el grup de treball 
dedicat a la família, en què la gent ja té l’oportunitat de participar en qüestions 
referides a la família. Entén que la creació d’un consell hauria de respondre a una 
necessitat d’aquest grup, i que cal evitar la duplicitat d’òrgans.

Per les raons exposades, el seu grup s’hi abstindrà.

La Sra. Barceló manifesta el vot favorable del seu grup, que observa que el fet 
que no hi hagi una regidoria específica no implica que per a la Regidoria de Drets 
Socials el tema de la família no sigui important —existeixen ajuts per a diferents 
famílies—, però troba positiu que es creï el consell proposat, sobretot tenint en 
compte que cal presentar un nou pla municipal de la família amb objectius, 
metodologia, dates d’inici i finalització i pressupost, i que caldria tornar a presentar 
el baròmetre de la infància i les famílies, que es va presentar el 2014 i que aporta 
una gran quantitat d’informació.

Considera que a l’hora de formar el consell caldria tenir en compte les 
recomanacions del grup de família del Consell Municipal de Benestar Social, que 
sempre demana l’assessorament al llarg de tota la vida familiar, sobretot en els 
casos de famílies amb fills, que són espais per aprendre sobre adaptabilitat, 
comunicació, afectivitat, suport, autonomia, autoestima, normes i regles, temes 
que convindria tractar en un consell. Comenta que aquest consell no hauria de ser 
merament teòric o filosòfic sinó pràctic, per a la qual cosa caldria que en formessin 
part totes les entitats que siguin necessàries per abordar les diferents 
problemàtiques i necessitats, i que hi hagués coordinació amb l’Agència de Salut 
Pública per redactar material didàctic per orientar les famílies.

En darrer lloc, explicita que el seu grup vota a favor de la proposició.

La Sra. Benedí agraeix l’acceptació de l’esmena, que explicita que a la societat, 
per sort, conviuen diferents tipus de famílies.

El Grup d’ERC entén que la intenció de la proposició és desenvolupar i millorar 
les polítiques públiques que tenen a veure amb les famílies, i que el consell hauria 
d’afrontar quatre grans reptes per capgirar les tendències actuals: la implicació 
paterna en la cura dels fills i filles; la qualitat de vida des del punt de vista material 
i racional; les necessitats específiques de les famílies nombroses i les famílies 
monoparentals, i la resta de realitats familiars.

Comenta que el seu grup no s’oposarà mai a la creació d’un consell municipal si 
aquest sorgeix d’una demanda del col·lectiu afectat, però observa que en aquest 
cas no hi ha aquesta demanda i que, de fet, l’any passat el grup de treball de 
famílies va manifestar que no ho trobava necessari.

Per les raons exposades, el seu grup s’hi abstindrà, i donarà suport al grup de 
treball quan manifesti la necessitat de constituir-se en un consell.

La Sra. Rovira expressa el vot contrari del seu grup i n’exposa els dos motius 
principals.

En primer lloc, la CUP entén que les polítiques socials no han d’anar 
encaminades a protegir la família, sinó a protegir i garantir l’exercici del ple dret de 
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totes les persones, independentment que aquestes estiguin incloses o no en un 
nucli familiar, en les diferents fases del seu cicle vital. D’altra banda, considera que 
la família no és una unitat essencial de la societat, sinó una institució social a 
través de la qual les persones poden decidir organitzar la seva vida o no.

En segon lloc, no comparteix els valors familiars tradicionals, basats en la idea 
d’un nucli familiar indissoluble entre un home i una dona amb la finalitat de 
reproducció, un tot fonamentat en una divisió sexual del treball que carrega les 
tasques domèstiques i de cura en la dona, uns valors que fomenten les 
desigualtats legitimades per la idea de la privacitat, valors conservadors i 
totalment reaccionaris que legitimen la desigualtat de gènere i una organització 
econòmica que deixa recaure en la família la responsabilitat del sosteniment 
individual que l’Estat no és capaç de garantir.

La Sra. Andrés manifesta l’opinió del seu grup que aquest no és l’espai per crear 
consells municipals, sobretot tenint en compte que al Consell de Benestar Social hi 
ha un grup de treball de famílies que mai ha manifestat la necessitat de crear 
aquest consell.

D’altra banda, comenta que s’estan revisant les normes de participació de 
l’Ajuntament, no s’entén gaire bé quin és el contingut que es proposa que hauria 
de tenir el consell, un contingut que haurien de determinar els grups de ciutadans i 
ciutadanes que participen en l’Ajuntament segons la necessitat que expliquin.
Concreta que no s’entén a què fa referència «impulsar i coordinar adequadament 
les polítiques transversals».

La Sra. Benedí li diu que la proposició acaba on diu «Consell de Famílies».

La Sra. Andrés diu que aleshores encara s’entén menys, i que no es pot votar a 
favor d’una cosa que no es coneix.

La Sra. Ortiz assenyala que l’únic que comparteix el Govern respecte a la 
proposició és que la família és una institució essencial a la societat, i recorda que la 
proposició inicial era crear un consell de família i valors, uns valors que en el cas 
del PP i de BC estan molt allunyats.

Coincideix que no hi ha necessitat de crear un consell si no hi ha la demanda del 
col·lectiu, i comenta que les qüestions que afecten les diferents famílies s’aborden 
més fàcilment a partir de necessitats concretes en diferents espais, com ara el 
Consell Escolar, el Consell LGTBI, la Xarxa de Famílies Cuidadores o el Consell de 
Salut.

Nega que el Govern hagi deixat de donar suport a les polítiques familiars: les 
ajudes en l’àmbit de la infància han passat de 10 milions a 23, s’han multiplicat les 
beques menjador, s’estan ampliant les escoles bressol, els espais familiars, les 
polítiques de salut i les polítiques de suport a l’autonomia personal.

Recorda que s’estan replantejant les Normes reguladores dels consells de 
participació perquè aquests funcionin millor, i subratlla que allò que proposa el PP 
en aquesta proposició té un rerefons ideològic amb una llarga trajectòria: el 2012, 
aquest grup, per poder donar suport al pressupost de CiU, va posar com a condició 
que es creés un consell de família.

Explicita que el debat és si es dona suport o no a un consell de família i valors 
com el que proposa el PP, i que BC dona suport a les famílies en la seva pluralitat i 
en la diversitat de les necessitats que requereixen de les polítiques municipals.

La Sra. Esteller no entén que el Govern no vulgui crear un consell per escoltar 
les diferents famílies i entitats i que aquestes puguin opinar respecte a les 
polítiques de suport a les famílies que hauria de desenvolupar l’Ajuntament. No 
entén que la família, nucli de la societat, no tingui representació a l’Ajuntament.

Afirma que darrere les paraules de la Sra. Ortiz hi ha sectarisme ideològic, i 
aclareix que els valors de la família són la solidaritat entre els membres i l’ajuda 
mútua, una ajuda que en èpoques difícils de crisi ha evitat que alguns membres 
tinguessin molts problemes. 
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Tampoc no entén l’argumentació de la Sra. Andrés, ni que el Govern apliqui 
lògiques diferents a realitats iguals: es diu que no es crea un consell de famílies 
perquè ja hi ha un grup de treball de famílies, però existeixen, per exemple, el 
Consell de la Discapacitat i el grup de treball, o el Consell de la Gent Gran i el grup 
de treball, i critica que el Govern parli molt de participació però es negui a escoltar 
determinades persones. Considera que el Govern busca excuses per no reconèixer 
que no vol que hi hagi un consell de la família, i afirma que els complexos de CiU 
van fer que no creés el consell de família acordat el 2012.

D’altra banda, indica que és el govern qui fa l’ordre del dia d’un consell 
municipal, qui hi inclou els temes que s’hi tractaran.

La Sra. Fandos assegura que CiU no té cap complex i creu en la família. 
Subratlla, però, que a més d’assumir els compromisos, parla amb la gent, i per 
això després d’acordar la creació del consell de família, va parlar amb el grup de 
família, on també hi ha entitats i experts, i aquest no volia que es constituís un 
consell de família. Tenint en compte el context, el Grup de CiU proposa tornar a 
parlar amb el grup de família sobre si es podria evolucionar cap a un consell i 
ampliar entitats.

La Sra. Ortiz manifesta sorpresa pel fet que un grup que presenta una 
proposició motivada únicament per un interès polític i no per una demanda de les 
entitats acusi el Govern de sectari.

Puntualitza que a l’ordre del dia del Consell Municipal de Benestar Social hi ha 
una part informativa i una altra que estableix la vicepresidenta associativa, que ha 
estat escollida entre totes les entitats, de manera que les entitats poden incloure 
en l’odre del dia el que considerin oportú. Diu a la Sra. Esteller que potser es 
pensa que tothom actuaria com el PP, fixant l’ordre del dia i què es debat i què no.

Per acabar, assevera que l’interès del Govern per les famílies és absolut, però la 
manera d’abordar-lo és diametralment oposada a la del PP.

La Sra. Ortiz expressa el vot contrari de BC, la Sra. Andrés expressa el vot 
contrari del PSC, la Sra. Homs expressa l’abstenció de CiU, la Sra. Barceló 
expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí expressa l’abstenció d’ERC, la Sra. 
Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot contrari de 
la CUP. Es rebutja.

Del Grup Municipal CUP:

11. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el termini de 
tres mesos l’Ajuntament de Barcelona realitzi: - Una avaluació sobre la gestió del 
servei a través d’inspeccions sobre les tasques que s’estan desenvolupant en les 4 
empreses mitjançant entrevistes amb les treballadores. - Que elabori un protocol 
sobre el temps de desplaçament, ja que actualment cada empresa aplica el que 
vol, cosa que repercuteix de forma negativa en les treballadores. - Que elabori un 
protocol de salut laboral tenint en compte la situació d’incompliment de normatives 
higièniques i de material de cures vigent. - Que elabori un protocol de salut laboral 
centrat en les treballadores per tal d’oferir suport emocional i físic.

La Sra. Rovira exposa que a l’abril es va adjudicar el contracte de gestió de les 
quatre zones del servei d’atenció domiciliària de la ciutat a Clece, Valoriza i Suara, 
i posa de manifest que les treballadores ja han començat a denunciar alguns 
incompliments del conveni i l’empitjorament de les seves condicions laborals.

Recorda que les mateixes treballadores havien expressat la necessitat de 
participar en l’elaboració del plec de condicions per tal de posar en valor la 
necessitat de millores laborals per assegurar treballs en condicions dignes i, 
consegüentment, una atenció adient a les usuàries. Assenyala que, d’acord amb el 
contracte, l’Ajuntament té diferents potestats que pot exercir i ha d’exercir per 
garantir aquest treball digne per a les treballadores i aquest servei correcte per a 
les usuàries.
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En darrer lloc, enuncia la proposició, que incorpora algunes esmenes del Govern 
de BC, i afegeix que cada empresa articula el temps de desplaçament de la manera 
que vol, no es garanteix el bon accés de les treballadores als llocs de feina i no es 
comptabilitza el temps de desplaçament com a hores treballades; que 
l’Ajuntament, atès que el servei d’atenció domiciliària és un servei que es paga 
amb diners públics i és del conjunt de veïnes de la ciutat, té la responsabilitat de 
vetllar per la salut laboral de les treballadores, que actualment tenen índexs 
elevats de baixes, molt estrès laboral i una sèrie de trastorns mentals i emocionals 
associats a les tasques que desenvolupen.

La Sra. Fandos expressa el vot favorable del seu grup, que trobaria molt greu 
que s’estigués incomplint el conveni i que haguessin empitjorat les condicions 
laborals de les treballadores. Demana que s’aclareixi si això és cert, i recorda que 
CiU ja va denunciar la manera com es va adjudicar el contracte a Clece i a 
Valoriza, adjudicació que suposava un pas enrere, ja que fins a aquell moment el 
servei el gestionava Suara, una cooperativa de treballadores i entitat del tercer 
sector.

Subratlla que, atès que es tracta d’un servei prioritari d’atenció per al benestar 
de les persones, és absolutament necessari que les treballadores el desenvolupin 
amb totes les garanties de salut laboral i amb tot el suport emocional necessari.

Per acabar, demana al Govern que doni resposta a les preguntes presentades 
per escrit respecte al servei d’atenció domiciliària, i remarca que durant el nou 
mandat no s’ha facilitat cap dada sobre el nombre de persones ateses per aquest 
servei que ajudi a fer-ne una avaluació i un seguiment.

La Sra. Barceló manifesta el vot favorable del seu grup, convençut que el servei 
d’atenció domiciliària és un servei clau en la vida de les persones que el 
necessiten, i que la tasca de les treballadores té una gran importància, ja que 
inclou tasques assistencials (ajuda en la higiene personal, control de la medicació, 
mobilitzacions, compres, etc.) i tasques socioeducatives (suport emocional, 
promoció d’hàbits saludables, estimulació cognitiva, etc.) i és un treball intens que 
requereix un vincle.

Subratlla que aquestes professionals han de sentir que tenen el suport de les 
administracions públiques, per la qual cosa considera molt oportú que s’inspeccioni 
si s’està complint el conveni i si realment es garanteixen les condicions de les 
treballadores, i observa que garantir les condicions laborals hauria de ser un dels 
principals motius de qualsevol conveni.

Troba molt encertat que es registrin les queixes i els suggeriments de les 
treballadores, ja que en tasques tan humanitàries i personals, sovint en el treball 
diari sorgeixen les veritables necessitats, al marge dels protocols tècnics.

Valora també que es revisi la qüestió dels desplaçaments —a Barcelona les 
treballadores socials han d’anar d’un lloc a un altre i poden tenir una variable 
important que és l’estrès— i el protocol de salut laboral: les treballadores han de 
tenir suport emocional i físic, ja que aquestes feines comporten molt estrès 
emocional encara que sigui una tasca vocacional i de plena entrega.

La Sra. Benedí expressa el vot favorable del seu grup, i posa de manifest que 
dues de les tres empreses adjudicatàries del servei d’atenció domiciliària són grans 
empreses mercantils: Clece, propietat de Florentino Pérez i que va néixer com a 
empresa especialitzada en serveis de neteja, i Valoriza, que pertany a la 
constructora Sacyr. Comenta que, sabent qui hi ha al darrere d’aquestes dues 
empreses, no seria estrany que s’estigués incomplint el conveni i que no 
s’estiguessin garantint les condicions laborals.

Subratlla que la qualitat del servei i la millora de les condicions laborals de les 
professionals haurien de ser factors fonamentals en l’adjudicació del contracte, i 
que en la contractació de serveis per a les persones el Govern municipal hauria de 
garantir que es donés encara més valor a la qualitat, la continuïtat, l’accessibilitat i 
l’atenció a les necessitats dels usuaris i usuàries per sobre dels criteris econòmics, 
tot vetllant per la millora de les condicions dels professionals i les professionals que 
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dia a dia fan possible un servei imprescindible en la vida de moltes famílies i que 
treballen per la sostenibilitat de la vida.

Indica que ERC aposta per afavorir la transparència, més control de 
l’Ajuntament sobre aquest servei públic, nous protocols, nous estàndards de 
qualitat i nous indicadors de seguiment d’obligat compliment per part de les 
empreses. Suggereix que l’Ajuntament encarregui a una consultora independent 
una auditoria anual sobre la qualitat del servei, auditoria que permetria mesurar la 
qualitat i l’eficàcia de bons protocols de seguiment i de control, i que hauria de 
vetllar per limitar l’acumulació de bossa d’hores a deure per les treballadores; que 
el temps de recollida de material comptés com a temps treballat; recollir aspectes 
sobre el clima laboral; dotació de dispositius a les treballadores que facilitin la 
coordinació, com ara mòbils amb informació del cas, protocol de prevenció de 
riscos laborals al domicili i situació de la persona atesa (obesitat, malaltia, etc.).

Subratlla que les treballadores d’aquest servei realitzen un conjunt d’actuacions 
de suport personal i domèstic adreçades a persones amb dependència i risc social, 
i que tenen com a objectiu ajudar a la realització de les activitats quotidianes 
promovent l’autonomia, desenvolupant les capacitats i donant suport a les 
persones que tenen cura dels usuaris i usuàries.

En darrer lloc, indica que el servei atén majoritàriament gent gran i persones 
amb discapacitat, però també infants, famílies amb necessitats socioeducatives 
determinades i adults amb problemes de salut mental o risc social, i remarca que 
tant les persones usuàries com les treballadores del SAD mereixen tot el suport 
físic i emocional.

La Sra. Esteller subratlla que el Grup del PP sempre ha valorat molt el servei 
d’atenció domiciliària, un servei fonamental del qual depèn la vida quotidiana de 
moltíssimes persones i que requereix les millors condicions de treball i el màxim 
suport de l’Ajuntament, encara que estigui externalitzat, i pregunta al Govern si la 
situació que recull la proposició és certa i, en cas afirmatiu, què l’ha provocada i 
què es farà per solucionar-la.

Recorda que en adjudicar el servei, el Govern va assegurar que s’havien 
introduït millores substancials respecte de les jornades i de la manera de treballar 
que les empreses haurien de complir. Explicita que el plec de clàusules inclou els 
motius pels quals es concedeix el contracte i les causes de rescissió en cas 
d’incompliment.

Comenta que no pot votar sense haver escoltat el Govern ni conèixer-ne els 
informes.

La Sra. Ortiz agraeix la proposició, que persegueix un objectiu compartit pel 
Govern, conscient de les dificultats que implica un servei que integra més de 3.000 
treballadores.

Comenta que BC, en arribar al govern, va parlar amb treballadors i treballadores 
del servei d’atenció domiciliària, que denunciaven, entre altres coses, que la 
pràctica de treballar a uns preus/hora per sota del que es podia sostenir havia 
conduit a una precarització absoluta. Durant els primers sis mesos de mandat això 
es va revisar, es va augmentar més de sis euros/hora la retribució del servei i es 
van afegir un seguit de clàusules que mai no havien estat en un contracte del SAD, 
mesures que donen més instruments per al control, si bé encara queda molt camí 
per recórrer.

Subratlla que les lleis sobre contractes del sector públic de l’Estat i de la 
Generalitat no permeten distingir si l’empresa és mercantil o no, i demana als 
grups de l’oposició que deixin de dir mentides, ja que en aquesta adjudicació no va 
haver-hi una decisió política de premiar una empresa mercantil, sinó que es va 
prendre la decisió a partir del projecte: el més valorat va ser el de la cooperativa 
Suara, i després n’hi havia d’altres.

Afirma que el Govern voldria que el servei el prestés una empresa social, però, 
sobretot, que es garantissin les condicions laborals. En aquest sentit, ha millorat 
les retribucions perquè es garanteixin temes de salut laboral, quin és l’equipatge i 
els instruments que es donen a cada treballadora, així com el control, els telèfons 
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intel·ligents, etc. També hi va introduir la qüestió dels desplaçaments, una de les 
grans demandes que mai no s’havia satisfet.

Posa de manifest la dificultat de resoldre, si no és amb un canvi profund, el fet 
de concentrar en una mateixa franja horària la necessitat de fer l’atenció, i indica 
que cal temps per replantejar-ho. Comenta que aquesta qüestió fa que hi hagi 
moltes persones amb un contracte per hores o a temps parcial, i que això és el que 
precaritza molt la situació de les treballadores. D’altra banda, assenyala que cal un 
conveni de dependència català molt més digne.

Expressa el vot favorable del seu grup, convençut que encara hi ha molt a 
millorar, i explica que s’ha ampliat l’àrea de seguiment de la contractació pública 
per poder fer controls més exhaustius, també in situ, i per facilitar que les 
persones ateses puguin denunciar aspectes que fan que el servei empitjori.

Per acabar, diu que el contracte que es va trobar el Govern estava arruïnant les 
treballadores i les empreses, perquè era insostenible prestar el servei en aquelles 
condicions, i demana menys hipocresia i que no es diguin mentides.

La Sra. Rovira agraeix els vots favorables i indica que el seu grup vetllarà 
perquès es facin les revisions i inspeccions corresponents i d’aquí a tres mesos 
preguntarà pels resultats de l’avaluació, tot i que espera que aquests resultats 
s’expliquin abans.

La Sra. Fandos subratlla que el seu grup no diu mentides, i que el problema és 
que el Govern es va equivocar en fer la proposta, ja que va fer un plec amb 80 
punts per a la part de valoració social i 20 per a l’econòmica, però al que més va 
valorar de la valoració social només li va concedir 45 punts sobre 80, de manera 
que va abaixar el valor de la part de valoració social.

La Sra. Benedí pregunta al Govern si es planteja fer una auditoria externa per 
controlar el servei.

La Sra. Esteller també vol saber si el Govern farà alguna auditoria o algun 
informe per poder implementar les mesures adients.

Subratlla que l’Ajuntament té l’obligació de fer un seguiment del compliment de 
les condicions i les prescripcions tècniques, i indica que, davant la manca de 
presentació de l’informe corresponent —demana al Govern que el lliuri al més aviat 
possible—, el seu grup s’abstindrà en aquesta proposició.

La Sra. Ortiz explicita que el Govern es compromet a complir l’acord que recull 
la proposició, i que l’Ajuntament pot avaluar, fer inspeccions i fer un seguiment de 
la qualitat del servei, i si en algun moment es considera que cal anar més enllà 
amb una auditoria externa, es pot plantejar. Indica que hi ha relació directa tant 
amb els Serveis Socials, que faciliten el servei, com amb els usuaris.

A continuació, explica que l’empresa que va quedar primera va ser la que tenia 
el millor projecte —l’adjudicació és a cegues, amb un tribunal d’experts en 
dependència—, i que va quedar molt per sobre de les altres tres, que van quedar
bastant empatades.

Demana als grups que critiquen tant que pensin en altres externalitzacions i en 
altres àmbits, i comenta que justament ahir una auxiliar d’infermeria li parlava 
d’una residència contractada per la Generalitat on la precarietat en materials, etc., 
és infinita.

Entén que fer segons quines afirmacions és desvirtuar la realitat.
En darrer lloc, insisteix que, si bé cal continuar millorant, el contracte actual 

ofereix molts més instruments per intervenir que el que es va trobar el Govern, i 
repeteix que cal un canvi en la llei de contractació per facilitar l’impuls de 
coproducció de polítiques, control i treball amb entitats socials.

La Sra. Rovira manifesta el desig del seu grup que, en cas que es comprovi que 
no s’estan complint les condicions per les quals es va atorgar el contracte, 
l’Ajuntament el rescindeixi, i que es mostri a favor de les treballadores en les 
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mobilitzacions i reivindicacions que duguin a terme en les quatre empreses i en els 
diferents àmbits i municipis on hi ha servei d’atenció domiciliària.

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Barceló 
expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la 
Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable 
de la CUP. S’aprova amb el redactat següent:

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el termini de tres 
mesos l’Ajuntament de Barcelona: - Realitzi una avaluació sobre la gestió del 
servei a través d’inspeccions sobre les tasques que s’estan desenvolupant en les 
quatre empreses mitjançant entrevistes amb les treballadores. - Elabori un 
protocol sobre el temps de desplaçament. - Vetlli per la salut laboral de les 
treballadores exigint el compliment de les normatives higièniques i de material de 
cures i donant centralitat al suport emocional i físic.

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal CiU:

12. Que el Govern municipal elabori un pla estratègic per a la pràctica esportiva 
del rugbi a la ciutat de Barcelona amb la col·laboració de la Federació Catalana de 
Rugbi i dels clubs de rugbi de la ciutat, que hauria d’incloure, entre altres temes:
a. La construcció d’un camp de rugbi. b. Un programa d’impuls de la pràctica 
d’aquest esport en edat escolar, de la pràctica de l’esport de base, i de suport a la 
Federació Catalana de Rugbi i als clubs de rugbi de la ciutat. c. Un programa de 
promoció i impuls de campionats de rugbi. d. Una proposta per a la rebaixa de les 
quotes per a la utilització dels espais destinats a la seva pràctica.

La Sra. Fandos formula el prec, i subratlla que el rugbi és un esport que 
transmet valors com el respecte, la lleialtat, el compromís, l’esforç, la 
responsabilitat, l’orgull o el treball en equip, i crea vincles importants entre equips, 
com demostra el tercer temps, que fa uns dies en aquesta comissió es demanava 
que s’exportés a altres esports com a exemple de bona pràctica.

A continuació, exposa que en el mandat anterior es va deixar definit un 
programa funcional d’un nou camp de rugbi a la Catalana i es va deixar preparat el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el de 
Barcelona per a la seva construcció, i recorda que enguany s’ha deixat de fer el 
programa d’impuls de la pràctica del rugbi en edat escolar dins del Pla d’esport en 
edat escolar de l’IBE.

En darrer lloc, observa que, en comparació, s’està pagant molt més pels camps 
de rugbi que pels de futbol.

La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat d’Esports.

El Sr. Escudé comença la intervenció agraint la feina feta durant el mandat 
anterior en matèria d’esports en general i pel que fa al rugbi en particular, esport 
que s’ha de posar en valor i pel qual han apostat en un moment o un altre tots els 
grups que han tingut representació a l’Ajuntament, als quals també els agraeix la 
feina feta al llarg dels anys, feina que s’està continuant.

Indica que el prec s’accepta, però sempre que s’accepti l’esmena d’incloure un 
estudi previ a la rebaixa de les quotes, i informa que enguany s’han concedit 
44.000 euros de subvencions directes a entitats de rugbi i aproximadament 13.000 
euros a nens i nenes de la ciutat que han estat becats per a la pràctica d’aquest 
esport.

La Sra. Fandos agraeix l’acceptació del prec, i manifesta que troba encertat que 
primer es faci un estudiï, amb el benentès que si l’estudi conclou que sí que s’han 
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de rebaixar les quotes, no sigui a càrrec dels gestors dels equipaments sinó de 
l’Ajuntament.

Es dona per tractat amb el redactat següent: Que el Govern municipal elabori un 
pla estratègic per a la pràctica esportiva del rugbi a la ciutat de Barcelona amb la 
col·laboració de la Federació Catalana de Rugbi i dels clubs de rugbi de la ciutat, 
que hauria d’incloure, entre altres temes: a. La construcció d’un camp de rugbi. b. 
Un programa d’impuls de la pràctica d’aquest esport en edat escolar, de la pràctica 
de l’esport de base, i de suport a la Federació Catalana de Rugbi i als clubs de 
rugbi de la ciutat. c. Un programa de promoció i impuls de campionats de rugbi. d. 
Una proposta per a la rebaixa de les quotes per a la utilització dels espais destinats 
a la seva pràctica. Tanmateix, abans de fer res, s’hauria d’estudiar.

13. Que el Govern municipal elabori un protocol d’actuació davant el 
maltractament de les persones amb discapacitat, amb la participació del sector i 
dels diferents grups municipals.

La Sra. Homs posa de manifest que CiU sempre ha cregut en la importància de 
la protecció de les persones més vulnerables, motiu pel qual en l’anterior mandat 
es va desenvolupar un important protocol d’actuació davant el maltractament de la 
gent gran, al qual havia de seguir el protocol que es demana en aquest prec, que 
espera que s’accepti per totes les persones amb discapacitat que han estat 
maltractades o que poden ser-ho en un futur.

Assenyala que la Generalitat va començar a treballar-hi el 2014, i que és 
important que Barcelona pugui ser capdavantera en la protecció d’aquest col·lectiu.

Exposa que, d’acord amb un estudi elaborat per DINCAT, la Fundació Vicki 
Bernadet i la Universitat de Barcelona, 9 de cada 10 persones amb discapacitat 
intel·lectual han patit algun tipus de victimització o maltractament; el 50% de les 
dones entrevistades i el 20% dels homes havien patit algun tipus d’abús sexual, i 
el 24,5% de les dones i el 7% dels homes havien patit relacions sexuals no 
consentides amb penetració.

Subratlla que la realitat que mostren aquestes dades dista molt d’una en què 
totes les persones són iguals i tenen dret a ser respectades i tractades amb 
dignitat, drets recollits en nombrosos textos legals, com ara la Declaració dels 
drets humans, la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat o l’Estatut 
d’autonomia.

Per acabar, formula el prec.

La Sra. Ortiz agraeix el prec, i hi proposa una esmena, que en lloc d’un protocol, 
que només serviria per a casos molt similars entre si, s’elabori, atesa la diversitat 
de tipologies i casuístiques, un programa per l’autonomia personal i la promoció 
dels drets de les persones amb discapacitat que integri la diversitat de violències. 
Comenta que aquesta qüestió ha sorgit reiteradament a l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat, i fruit dels debats participatius en el Consell Rector.

Comenta que agressions com ara les de violència masclista augmenten en el cas 
de dones amb discapacitat, i cal trobar la millor manera de treballar-ho, així com 
de fer difusió dels canals de denúncia específics per a persones que tenen més
dificultats en accessibilitat i dels drets, ja que de vegades els perceptors d’un dret 
no són conscients que el poden exercir.

Convida els grups a treballar amb les entitats totes les qüestions pertinents en 
el marc d’un programa en el Consell Rector, i explicita que si d’alguna iniciativa es 
deriva un protocol concret perquè hi manca la resposta tècnica i operativa, 
s’impulsarà.

La Sra. Homs entén que el prec s’accepta i que dins del programa, que és una 
planificació general, s’inclourà el protocol, que concreta com cal actuar davant 
certs casos, i que és una eina necessària. Comenta que, en qualsevol cas, a 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat se’n podrà parlar entre tots per 
avançar en l’elaboració del protocol.
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La Sra. Ortiz insisteix que la gran diversitat de casos fa que no es pugui parlar 
d’un únic protocol. Subratlla que caldria completar-ne els existents i crear-ne de 
nous incloent-hi la perspectiva de la discapacitat; per exemple, en l’àmbit educatiu 
caldria reforçar els protocols de detecció de violències existents amb aquesta 
perspectiva.

Es dona per tractat amb el redactat següent: Que el Govern municipal elabori un 
programa per l’autonomia personal i la promoció dels drets de les persones amb 
discapacitat que integri la diversitat de violències, amb la participació del sector i 
dels diferents grups municipals.

Del Grup Municipal C’s:

14. Que el Govern municipal es comprometi a respectar i a garantir la presència 
de l’Exèrcit espanyol en el Saló de l’Ensenyament en la pròxima edició, que es 
portarà a terme del 22 al 27 de març del 2017.

La Sra. Barceló formula el prec, motivat per la voluntat que l’Administració 
compleixi el seu deure de garantir l’accés a la informació, en aquest cas permetent 
la presència de l’Exèrcit al Saló de l’Ensenyament, un espai on es presenta una 
completa i actualitzada oferta d’estudis. Subratlla que ser militar és una professió, 
i que a Espanya hi ha més de 121.000 militars, a més dels reservistes.

La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat d’Educació.

El Sr. Essomba indica que el Govern no pot acceptar el prec, perquè ha de 
complir els acords dels organismes i les instàncies de les institucions. Concreta que 
el febrer del 2016 en una declaració institucional del Plenari de l’Ajuntament es va 
manifestar la voluntat d’instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i 
l’Ajuntament a fer les gestions pertinents amb Fira de Barcelona per retirar la 
presència de l’Exèrcit al Saló de l’Ensenyament, igual que a la Moció 55/11 del 
Parlament de Catalunya, del 14 de juliol.

La Sra. Barceló posa de manifest la contradicció mostrada pel Govern, que en un 
altre punt de l’ordre del dia ha argumentat que no li corresponia prendre decisions 
sobre el contingut d’un altre saló celebrat a la Fira, i pregunta si els socis de 
govern estan d’acord amb la intervenció del Sr. Essomba.

D’altra banda, considera greu que l’alcaldessa, que l’any passat va afirmar que a 
l’Ajuntament no li agradava l’exèrcit, parli en nom de tot l’Ajuntament, format per 
tots els grups municipals, quan en realitat està expressant l’opinió d’alguns.

Expressa decepció per la resposta del comissionat d’Educació, que entén que 
menysprea la professió de militar o de guàrdia urbà, que duen a terme tasques de 
seguretat i humanitàries, i contribueixen en la lluita, per exemple, contra 
l’assetjament escolar.

Insisteix que cal incloure la professió de militar dins l’oferta que es mostra al 
Saló de l’Ensenyament.

La Sra. Ortiz cedeix la paraula al comissionat.

El Sr. Essomba demana a la Sra. Barceló respecte pels procediments 
democràtics i les mocions del Parlament de Catalunya, que l’Ajuntament ha de 
complir, així com realisme a l’hora de parlar d’organitzacions i estaments, ja que té 
una visió idealitzada tant de les forces de seguretat com d’altres organitzacions i 
estaments. Comenta que li hauria agradat que, a més de la presència de l’Exèrcit 
en tasques humanitàries, hagués parlat de la seva absència en tasques de rescat 
de refugiats en el Mediterrani i d’acompanyament en aquestes dificultats tan 
intenses que hi ha actualment en camps de persones refugiades a tot Europa, on 
són fonamentalment les ONG les que assumeixen el paper imprescindible 
d’acompanyament i de suport a les persones refugiades.
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La Sra. Benedí explicita que el prec no s’accepta.

La Sra. Barceló manifesta sorpresa per la resposta del Sr. Essomba, i assegura 
que només ha exposat dades reals.

Es dona per tractat.

15. Que el Govern municipal en coordinació amb el Consorci Sanitari de 
Barcelona faci la tasca d’organitzar, distribuir i millorar l’atenció dels pacients en 
els CUAP dels barris de Barcelona per tal de garantir l’atenció de les necessitats 
dels pacients.

La Sra. Barceló formula el prec, i exposa que els professionals del CUAP 
Casernes de Sant Andreu comenten que hi ha serveis que no s’han utilitzat i 
infraestructures que no s’utilitzen tant com es podrien utilitzar. D’altra banda, 
indica que alguns CUAP de la ciutat estan desbordats perquè tenen molts pacients, 
i districtes que no disposen d’aquests serveis. En darrer lloc, assenyala que un 
52% de les urgències ateses als centres hospitalaris es podrien haver resolt en un 
CUAP.

La Sra. Esteller formula el prec corresponent al punt 18 de l’ordre del dia, i 
explicita que el període de grip fa que molta més gent assisteixi als centres 
sanitaris, i això fa que sovint els CAP i CUAP siguin insuficients, no tinguin la 
capacitat resolutiva necessària o no atenguin amb la màxima celeritat, i, per tant, 
molta gent acudeix als centres hospitalaris i es col·lapsen. D’altra banda, indica
que, segons informes de la Generalitat, el 64% de les urgències sanitàries es 
podrien resoldre en un CUAP.

La Sra. Ortiz agraeix i accepta els dos precs en nom del Govern, que ja va 
plantejar la qüestió que els motiva al Consorci Sanitari.

Puntualitza, però, que els precs s’accepten amb una excepció pel que fa a instar 
respecte als nous CAP i CUAP: s’acaba de signar el conveni i pràcticament tots els 
centres que es mencionaven de l’anterior ja estan en marxa, de manera que no té 
gaire sentit perquè és una cosa que ja s’està fent.

Informa que tant la comissionada de Salut com ella mateixa en l’última reunió 
amb el Consorci Sanitari van plantejar la necessitat que hi hagués una taula 
específica per abordar la qüestió d’urgències, on l’Ajuntament de Barcelona tingués 
veu, i s’ha demanat reiteradament als òrgans tècnics i a l’àmbit polític de 
governança, de moment sense resultats.

Coincideix que cal avançar en la percepció dels CUAP com un bon servei 
d’atenció d’urgències —en alguns districtes la població no sap que els ha 
d’utilitzar— i en la consecució d’uns pressupostos dignes en el sistema sanitari.

Observa que a més de reforçar els recursos estacionals i la xarxa hospitalària 
per ingressar, el reforç de l’atenció primària contribuirà a millorar algunes 
conductes.

Conclou que Barcelona pot fer la lectura de la situació dels CAP, els CUAP i els 
hospitals per entendre què cal reforçar, i es continuarà treballant per dignificar i 
millorar la resposta d’urgències a la ciutat.

La Sra. Barceló agraeix l’acceptació del prec i subratlla que cal informar sobre 
els serveis que s’ofereixen i treballar de manera coordinada amb la Generalitat.

La Sra. Esteller recull l’afirmació de la Sra. Ortiz que cal que la gent percebi que 
el CUAP li resoldrà el problema, ja que moltes persones acudeixen a l’hospital per 
desconeixement. Insisteix que un 64% de les persones que van a l’hospital podrien 
haver resolt el seu problema en un CAP o un CUAP, i afegeix que hi ha una mala 
utilització dels recursos sanitaris, cosa que també genera congestions. Subratlla 
que cal implementar correctament els mitjans humans i materials, específicament 
la capacitat resolutiva dels centres, per evitar que per resoldre un problema se’n 
generi un altre als hospitals.
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Agraeix l’acceptació del prec i manifesta el desig que en aquesta època de grip 
la gent sigui atesa en les millors condicions.

La Sra. Ortiz agraeix tots dos precs, que donen força al Govern per exigir els 
espais de governança i una millora de l’atenció de les urgències a Barcelona.

Es dona per tractat.

Del Grup Municipal ERC:

16. Que el Govern municipal ampliï el servei de sales d’estudi permanents amb 
l’objectiu de donar cobertura i garantir aquest servei a tots els districtes de la 
ciutat.

Es dona per tractat. (Punt tractat conjuntament amb el punt 2.) S’accepta.

Del Grup Municipal PP:

17. Que el/la president/a del Festival de la Infància no estigui vinculat al 
president de la Generalitat.

Es dona per tractat. (Punt tractat conjuntament amb el punt 3.) No s’accepta.

18. Que el Consorci Sanitari de Barcelona: 1. Doti dels recursos humans i 
materials necessaris els CAP i CUAP per evitar el seu col·lapse per les persones 
afectades per la grip i que alhora saturen els hospitals. 2. Insti la Generalitat de 
Catalunya a construir i adequar els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) i 
centres d’atenció primària (CAP) que resten pendents del Conveni de millora de la 
xarxa sanitària 2008-2015.

Es dona per tractat. (Punt tractat conjuntament amb el punt 15.) S’accepta.

d) Preguntes

Del Grup Municipal ERC:

19. El Govern municipal es compromet a mantenir la partida pressupostària per 
assumir les mutualitats esportives dels menors de 16 anys a la ciutat els anys 
vinents, per a seguir apostant per l’esport de base, i quin és el motiu pel qual no 
s’ha executat encara la del pressupost de l’any 2016?

El Sr. Puigcorbé formula totes dues preguntes, referides a l’esport de base, que 
tots els grups polítics municipals estan d’acord que és un dels puntals de l’educació 
per als infants i joves de la ciutat. Recorda que, amb l’objectiu de potenciar aquest 
esport de base, el Grup d’ERC va fer incloure una partida en la modificació 
pressupostària de l’any 2016 perquè l’Ajuntament es fes càrrec de les mutualitats 
esportives, i el juliol del 2016 va ser informat que s’estava treballant perquè la 
convocatòria es fes efectiva abans que finalitzés el 2016. Tanmateix, ni ERC ni els 
clubs tenen coneixement de l’inici del període de convocatòria ni dels terminis per 
a l’abonament de les mutualitats esportives de la temporada 2016-2017.

La Sra. Andrés li dona la paraula al comissionat, Sr. Escudé.

El Sr. Escudé comença reconeixent que la comunicació que ha tingut el Govern 
amb ERC no ha estat sempre la més adequada, però assegura que en tot moment 
ha intentat explicar la situació.

Tot seguit, informa que, si tot va bé, a finals de febrer (es compleixen els 
terminis legals) sortirà la convocatòria. Explica que hi ha hagut un problema de 
complexitat de l’expedient, perquè són les federacions les que gestionen el 
contacte amb tots els clubs, uns clubs que han de facilitar les fitxes de tots els 
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nens i nenes beneficiats, una feina de control i d’actualització molt complexa. 
Explicita que no es podia treure la convocatòria sense tenir recollides totes les 
dades dels clubs i les federacions.

Pel que fa a la continuïtat de la mesura, proposa que es valori conjuntament la 
idoneïtat de continuar-la, atès el grau de complexitat de la gestió final, o si convé 
prendre una altra mesura que beneficiï igualment, i fins i tot pel mateix import, 
l’esport de base, tal com tots volen.

El Sr. Puigcorbé agraeix la resposta i comenta que abans de començar la segona 
part de la sessió ha parlat amb el comissionat i han acordat una reunió per al 
proper dilluns per tractar tots els temes d’esport pendents, i confirma que la 
complexitat del cas mereix un estudi en profunditat per mirar de trobar la fórmula 
més adient.

El Sr. Escudé agraeix la comprensió d’ERC i repeteix que dilluns començaran a 
treballar-hi.

Es dona per tractada.

Del Grup Municipal CUP:

20. Què ha fet l’Ajuntament de Barcelona per tal d’evitar la presència de 
l’Exèrcit al Saló de l’Ensenyament?

La Sra. Rovira exposa que, malgrat que en el Plenari del febrer es va aprovar 
una declaració institucional per fer totes les gestions amb la Fira de Barcelona 
perquè no hi hagués representació d’institucions militars al Saló de l’Ensenyament 
ni al Festival de la Infància, la decisió encara no està presa i és bastant possible 
que sí que hi hagi institucions militars al Saló de l’Ensenyament. Per això, formula 
la pregunta, i afegeix que vol saber si es pot assegurar que no hi haurà aquesta 
representació, tal com demanen més de 60 entitats en l’àmbit de Barcelona que 
treballen per la desmilitarització.

La Sra. Andrés cedeix la paraula al comissionat d’Educació.

El Sr. Essomba respon que al desembre es va traslladar al Sr. Josep Lluís Bonet i 
Ferrer, president de Fira de Barcelona, la necessitat de complir la moció del 
Parlament de Catalunya i de donar resposta a la declaració institucional aprovada 
el 26 de febrer, però de moment no se n’ha rebut resposta.

D’altra banda, es va contactar amb la Sra. Meritxell Ruiz i Isern, consellera 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que ha contestat remetent a la 
moció del Parlament de Catalunya i comunicant que s’havia posat en contacte amb 
el Sr. Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona, per traslladar-li 
aquesta comunicació amb relació a la moció del Parlament.

En tercer lloc, s’ha contactat amb el Sr. Jordi Muñoz, representant de la 
campanya «Desmilitaritzem l’educació», per fer un seguiment i informar-lo de les 
diferents actuacions que s’han anat fent. El Sr. Muñoz va demanar una reunió per 
tractar aquesta qüestió, i la reunió està programada per al 24 de gener.

La Sra. Rovira entén que, si res no canvia, l’exèrcit serà present al Saló de 
l’Ensenyament, ja que les notificacions referents a les decisions de l’Ajuntament i 
del Parlament no han rebut resposta.

El Sr. Essomba respon que en principi el 31 de gener el Govern podrà donar-hi 
una resposta definitiva.

Es dona per tractada.

e) Seguiment proposicions / declaracions de grup
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Del Grup Municipal CiU:

21. Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposició 
aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de març de 2016, amb 
el següent contingut: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el 
Govern municipal que presenti un projecte d’adquisició del Taller Masriera on es 
prevegi la seva viabilitat tècnica i econòmica per a la seva utilització per establir un 
equipament cultural a la ciutat vinculat a les arts escèniques i al teatre amb la 
voluntat de generar sinergies amb la zona 11, fent créixer l’àrea creativa de la 
Dreta de l’Eixample.

El Sr. Ciurana enuncia el contingut de la proposició de la qual es demana 
seguiment.

El Sr. Collboni respon que el Govern comparteix que a la Dreta de l’Eixample hi 
ha un dèficit d’equipaments culturals i que el Taller Masriera podria ser susceptible 
de tenir ús cultural. Per això, el Govern s’ha informat sobre el cost que podria tenir 
l’immoble. Informa que se’n demanen 9,2 milions d’euros, als quals caldria afegir 
uns 25 milions per a la rehabilitació. Indica que amb aquests imports, el Govern no 
preveu comprar l’immoble.

El Sr. Ciurana entén que 9,2 milions d’euros és el preu que demana la propietat, 
però que és susceptible de negociació, i que no pot ser que la rehabilitació costi 25 
milions, tenint en compte les dimensions i les característiques de l’immoble. 
Demana que es faciliti la valoració de l’edifici dels serveis de Patrimoni de 
l’Ajuntament, així com l’avantprojecte de la rehabilitació que justifiqui els 25 
milions d’euros.

Comenta que aquesta adquisició podria haver estat gratuïta per a l’Ajuntament, 
ja que formava part de l’operació amb els Lluïsos de Gràcia i l’hotel de Diagonal 
amb passeig de Gràcia, i demana al Govern que també apliqui el superàvit en 
cultura. Subratlla que és una qüestió de voluntat política, i que el Taller és un lloc 
emblemàtic per a l’Eixample, que necessita molts equipaments culturals i d’arts 
escèniques: cal triar entre tenir l’equipament tancat vint-i-cinc anys més o ser 
proactius i donar-hi un ús públic.

El Sr. Collboni respon que tenir superàvit no vol dir que els diners s’hagin de 
gastar de qualsevol manera, i insisteix que l’Ajuntament no pagarà 9,2 milions 
d’euros per aquest equipament.

Repeteix, però, que el Govern és conscient del dèficit en equipaments culturals 
de la Dreta de l’Eixample.

Comenta que si algun dia en les converses el preu fos raonable —aclareix que 
no hi ha propostes formals escrites, sinó converses amb la propietat, habituals 
quan es tempteja la possibilitat de compra d’un immoble—, el Govern s’ho podria 
plantejar.

Es dona per tractada.

Del Grup Municipal CUP:

22. Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposició 
aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de maig de 2016, amb 
el següent contingut: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 
Primer.- Elaborar programes d’apoderament, especialment dirigits a les dones 
grans, perquè ells i elles mateixes puguin ser part activa d’aquests programes. 
Segon.- Garantir des dels ajuntaments que les polítiques municipals proporcionen 
unes condicions de vida dignes i de qualitat a la gent gran, que el dotin 
d’autonomia, així com gaudir de la seva ciutat, entorn i espais d’oci. Tercer.- Dur a 
terme estudis i seguiments continuats de les condicions econòmiques i socials en 
què es troben les persones grans i pensionistes més desfavorits. Quart.- Reforçar 
les polítiques de prevenció de violència masclista vers dones grans. Cinquè.-
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Impulsar programes de conscienciació de respecte cap a la nostra gent gran que 
els valori com agents de construcció social. Sisè.- Reivindicar el dret a la ciutat de 
la gent gran. Setè.- Instar la Generalitat a garantir uns ingressos suficients per a 
les persones grans amb la finalitat d’assegurar una vida digna.

La Sra. Rovira indica que sis mesos després de l’aprovació de la proposició de la 
qual es demana seguiment, que va ser presentada conjuntament amb la Marea 
Pensionista, el seu grup no ha vist que s’hagi fet cap comunicació pública ni ha 
estat convocat per treballar les línies que s’hi exposen.

La Sra. Ortiz afirma que el Govern municipal treballa la qüestió de l’envelliment i 
de la gent gran des de diversos àmbits. Indica que els canvis demogràfics 
exigeixen un replantejament de les polítiques municipals, que han d’incloure la 
perspectiva de la gent gran en el dret a la ciutat, i exposa que s’han treballat amb 
la Regidoria de Gent Gran aspectes com la percepció de les persones grans com a 
agents actius i la lluita contra l’estigma o els rols negatius que existeixen respecte 
a la gent gran. Observa que les activitats que fa avui la gent gran a la ciutat poden 
distar molt de les que es feien fa vint anys, de manera que cal repensar els casals 
de gent gran, així com treballar les relacions intergeneracionals.

Assenyala que també la Tinència de Drets Socials ha treballat intensament sobre 
les qüestions clau que cal variar, com ara les referides a habitatge i gent gran (hi 
ha un grup específic transversal que s’hi dedica), no només pel que fa a atenció 
domiciliària i les cures sinó també a accés a l’habitatge, entre altres qüestions. 
Afegeix que també es treballa l’economia de les cures, la justícia de gènere, que 
inclou la perspectiva de la gent gran, o la qüestió de la família cuidadora.

Exposa que s’han reactivat diverses qüestions que transversalment estan 
relacionades amb el dret a la ciutat, l’autonomia de les persones i la perspectiva de 
l’envelliment, i que atès que d’aquí a deu anys el 30% de la població tindrà més de 
65 anys, s’estan obrint nous canals i repensant el disseny de l’espai públic, la 
gestió dels serveis culturals i l’accés als equipaments.

Per acabar, informa que es crearà un grup específic d’envelliment que serà 
transversal al Govern per implementar aquestes polítiques. Proposa una reunió per 
fer un seguiment dels diferents programes.

La Sra. Rovira entén que la regidora ha exposat la seva visió política sobre com 
s’ha de treballar des d’una perspectiva de gent gran, però no ha informat sobre 
allò que demana la proposició: programes concrets, estudis i seguiment de les 
condicions econòmiques de la gent gran, com s’han reforçat les polítiques de 
prevenció, com s’han dotat de recursos econòmics i de personal, etc. Si realment 
s’ha fet aquesta feina, espera que se les convoqui a la reunió proposada per la 
regidora.

Es dona per tractada.

VI) Mocions

VII) Declaració institucional

23. Atès que l’article 12 de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de 
les persones amb discapacitat recull el dret a la capacitat jurídica en igualtat de 
condicions amb les altres persones en tots els aspectes de la vida, i que l’article 29 
insta els estats a garantir la participació de les persones amb discapacitat en 
igualtat de condicions amb les altres persones en la vida política i en la vida 
pública, i que puguin escollir els seus governants o ser escollides com qualsevol 
altra persona; la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Donar 
suport a la iniciativa presentada pel Comitè Espanyol de Representants de 
Persones amb Discapacitat (CERMI) de proposició de llei relativa a la reforma de la 
Llei 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general (LOREG) —en tramitació 
parlamentària—, per fer efectiu el dret de vot de les persones amb discapacitat en 
condicions d’igualtat. 2. Donar trasllat d’aquesta declaració institucional al 
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Parlament de Catalunya per tal que es tinguin en compte els drets de participació 
en la vida política i en la vida pública de les persones amb discapacitat, en els 
treballs d’elaboració de la futura Llei electoral catalana. 3.Treballar l’Ajuntament de 
Barcelona de manera conjunta amb les entitats i els/les representants de les 
persones amb discapacitat en la defensa dels drets de participació en la vida 
política i en la vida pública per donar compliment a l’article 29 de la Convenció.

La Sra. Ortiz agraeix la presència de membres de DINCAT i d’altres entitats 
compromeses amb la defensa dels drets de les persones amb discapacitat, 
especialment de l’exercici del dret a la participació política, al qual fa referència la 
declaració, que ha estat signada per tots els grups, cosa que també agraeix.

Tot seguit, llegeix la declaració.

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Barceló 
expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la 
Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
14.49 h.
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Comissió d'Economia i Hisenda

Acta de la sessió de 17 de gener de 2017, aprovada el 14 de febrer de 
2017

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el  17 de gener de  
2017, s'hi reuneix la Comissió d’Economia i Hisenda, sota la presidència de la Ima. 
Sra. Carina Mejías Sánchez. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Agustí 
Colom Cabau, Gerardo Pisarello Prados, Gala Pin Ferrando, Sònia Recasens Alsina, 
Jaume Ciurana i Llevadot, Raimond Blasi i Navarro, Francisco Sierra López, Alfred 
Bosch i Pascual, Trini Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarín Espuña, Xavier 
Mulleras Vinzia i Josep Garganté i Closa, assistits per l'assessora jurídica, Sra. 
Míriam Cabruja i Escobedo, que actua per delegació del secretari general i que 
certifica.

També hi són presents la Sra. Sara Berbel Sánchez, directora general de 
Barcelona Activa, SA, i els Srs.: Jordi Via Llop, comissionat d’Economia Cooperativa 
i Solidària, Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia i Antonio Muñoz 
Juncosa, Interventor general.

Excusen la seva absència les Imes. Sres: Laura Pérez Castaño i Maite Fandos 
Payà.

S'obre la sessió a les 16.37 h.

El Sr. Mulleras demana un informe per escrit de Secretaria que expliqui les 
raons per les quals no va ser acceptada la inclusió en l’ordre del dia de la 
proposició presentada pel Grup Popular i, en canvi, sí que s’hi va incloure la 
proposició corresponent al punt número 3 de l’ordre del dia, referent a una 
compareixença sobre el Pla de xoc d’habitatges d’ús turístic, tema que ja va ser 
inclòs en l’ordre del dia d’una altra comissió. Demana que aquest informe els sigui 
lliurat abans de la celebració de la pròxima Junta de Portaveus. Espera que 
Secretaria tingui un criteri homogeni a l’hora d’acceptar les proposicions que es 
presenten i que aquesta acceptació no depengui de quin grup les presenta.

La Presidenta respon que es plantejarà aquesta qüestió perquè reconeix que hi 
ha molts temes que tenen impacte econòmic i que és difícil de determinar quins 
s’han de tractar en la Comissió d’Economia i Hisenda i quins són competència 
d’una altra comissió. En tot cas, creu que s’hauria de respectar el criteri dels grups 
perquè no costa gens que el responsable del govern en cadascuna de les matèries 
comparegui en una comissió per donar les explicacions pertinents. Deixa, doncs, 
en mà de la secretària la redacció d’aquest informe per tal que tots els grups 
municipals coneguin quins són els criteris per acceptar o no acceptar les propostes 
i per delimitar les competències de la comissió.

Tanmateix, recorda que la Presidència de la comissió també té la potestat 
d’admetre les propostes presentades, si bé reconeix que hi ha aquest conflicte i, 
per tant, considera que és millor tenir l’informe que es demana.

El Sr. Blasi retira la sol·licitud de compareixença corresponent al punt 2 de 
l’ordre del dia perquè, amb posterioritat a la seva presentació, el govern va emetre 
una nota de premsa per valorar la nova llei de comerç, serveis i fires. En tot cas, 
l’emplaça perquè convoqui els grups municipals per debatre aquesta qüestió 
conjuntament, a porta tancada si convé, i per poder valorar el posicionament del 
conjunt de l’Ajuntament de Barcelona en relació amb aquest projecte de llei.

La Sra. Ballarín assenyala que tenia la intenció de comparèixer per explicar la 
posició del govern municipal sobre el projecte de llei de Comerç, serveis i fires. 
Exposa que el 15 de març de 2015 els Serveis Jurídics de l’Ajuntament de 
Barcelona van presentar unes al·legacions a l’Avantprojecte de la llei de comerç i 
que en van ser admeses molt poques. El govern municipal, doncs, considera que hi 



1382 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 28-2-2017

ha una invasió competencial en el projecte de llei i anuncia que té la intenció de 
convocar els grups municipals per explicar la posició del govern sobre aquesta 
qüestió. En tot cas, assenyala que seran els grups parlamentaris els qui hauran de 
presentar esmenes a aquest projecte de llei i que és desitjable que hi hagi el 
màxim consens possible.

El Sr. Blasi celebra la voluntat del govern de convocar els grups per tractar 
aquesta qüestió com a conseqüència de la iniciativa presentada pel Grup de 
Convergència i Unió, si bé lamenta que no ho hagi fet abans perquè és una qüestió 
de lleialtat o de confiança en la resta de grups municipals. Emplaça el govern, 
doncs, perquè això no torni a succeir.

La Sra. Recasens exposa que a la sessió anterior de la comissió el tinent 
d’alcalde Pisarello no va respondre a una pregunta oral sobre subvencions de l’IBI 
per a famílies en situació de vulnerabilitat, entre d’altres, i va dir que la informació 
sol·licitada la donaria a partir del 31 de desembre, quan tinguessin les dades. 
Algunes d’aquestes informacions han aparegut a la premsa i suposa que així és 
com el govern entén la relació que ha de tenir amb els grups municipals i la 
transparència de què tant es vanta. Posteriorment, indica que el 9 de gener de 
2016 li van remetre una carta, a la qual tampoc no ha respost.

Demana, doncs, l’empara de la Presidenta per trobar un mecanisme de 
fiscalització i control del govern, perquè considera que és frustrant que els 
mecanismes establerts no siguin efectius.

La Presidenta emplaça els portaveus dels grups municipals, inclòs el 
representant del govern, a reunir-se a la finalització de la sessió per trobar una 
solució, davant la reiterada falta de resposta i d’acció del govern.

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova.

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 
resolucions següents:

Acords de la Comissió de Govern de  15 de desembre de 2016:

1. Acceptar, de conformitat amb l’acord aprovat pel Plenari del Consell Municipal 
en sessió de l'1 d’abril de 2016, les ofertes per a la formalització de préstecs a llarg 
termini fins a 156.000.000 euros d’acord amb les condicions que es descriuen en 
els annexos (F-1606-01;-02;-03; 04). Delegar l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, 
Primer Tinent d’Alcaldia de Treball, Economia i Planificació Estratègica, i el Sr. Jordi 
Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia, de forma indistinta, l'atorgament 
de tota la documentació necessària per dur a terme la signatura i disposició de les 
operacions. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

2. Ratificar el traspàs d’expedients a la pròrroga del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 per a l’exercici 2016 per un import de 
421.503,44 euros de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, finançats amb crèdits 
pressupostaris de l’any 2016. Publicar aquest acord a la Gaseta Municipal i donar-
ne compte a la Comissió d’Economia i Hisenda.

3. Aprovar l’expedient núm. 3-161/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents de la Generalitat de Catalunya en concepte de fons de foment del 
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turisme del primer trimestre de 2016, per fer l’aportació del 50% al Consorci de 
Turisme, segons acord de la Comissió de Govern, de 17 d’abril de 2013, i d’import 
1.113.888,46 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
16112895; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest 
acord a la Comissió d’Economia i Hisenda

4. Aprovar l’expedient núm. 3-163/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents dels ingressos de la Generalitat de Catalunya- Servei d’Ocupació per 
destinar a despeses del Programa Treball i Formació-Xarxa d’impulsors del 
Programa Garantia Juvenil a Catalunya, per un import de 128.000,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 16112995; i publicar aquest acord 
a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 
Hisenda.

5. Aprovar l’expedient núm. 3-164/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents dels ingressos de la Generalitat de Catalunya- Servei d’Ocupació per 
destinar a despeses del Programa Treball i Formació-Subvencions destinades a 
persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, per un 
import de 549.580,13 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 16113095; i publicar aquest acord a la Gaseta Municipal. Donar compte 
d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

6. Aprovar l’expedient núm. 3-165/2016 de modificacions de crèdit, consistent 
en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015 prorrogat per a l’exercici 2016, 
provinents de l’ingrés de l’empresa Metropolis Centre Especial de Treball SL, 
segons Conveni de col·laboració de 29 de gener de 2016, per a atendre despeses 
del Programa "Temps de Barri, Temps per tu", d’import 5.990,00 euros, de 
conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries 
que consta a l’expedient, referència comptable 16120195; i publicar aquest acord 
a la Gaseta Municipal. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 
Hisenda.

Acord de la Comissió de Govern de  12 de gener de 2017:

7. Autoritzar i disposar, amb efectes d’1 de gener de 2017, el contracte 
d’arrendament, Tànger 98-108 Pl. 10,11 i 12 amb Grupo Inmobiliario Castellví, CIF 
B08373250, per un termini de 3 anys i una renda mensual de 46.818,00 euros, 
més l’IVA i de despeses mensuals de 5.508,00 euros, més l’IVA, amb subjecció a 
les normes de la Llei d’Arrendaments Urbans, fent un total pressupostari anual de 
759.773,52 euros per l’exercici 2017, 774.968,99 euros per l’exercici 2018 i 
790.468,37 euros per l’exercici 2019. Abonar mensualment, mitjançant la nòmina 
de lloguer la renda acordada. Formalitzar el contracte d’arrendament, segons el 
redactat annex, que s’aprova; i donar-ne compte a la Comissió d’Economia i 
Hisenda.

b) Mesures de govern

1. Protocol d’actuació per implementar mesures de suport extraordinari al 
comerç de proximitat d’una zona en cas d’alteracions de l’ordre públic.

La Sra. Ballarín exposa que aquest protocol que presenta el govern és en 
resposta a una sol·licitud que va fer el Grup de Convergència i Unió el dia 21 de 



1384 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 28-2-2017

juny. Apunta que el mes de novembre aquest protocol ja estava enllestit però no el 
van poder presentar el mes de desembre perquè no va poder entrar a l’ordre del 
dia.

A continuació, assenyala que amb aquesta mesura de govern es pretén donar un 
suport especial al comerç de proximitat en situacions d’especial vulnerabilitat que, 
en tant que situacions excepcionals, necessiten reaccions àgils, ràpides i 
operatives. En aquest sentit, recorda els aldarulls que es van produir al barri de 
Gràcia el mes de juny de 2016 i assenyala que aquella va ser una oportunitat per 
valorar i avaluar allò que havia funcionat bé i allò que podia funcionar millor.

Tot seguit, puntualitza que aquest protocol només fa referència al suport dels 
diferents serveis de l’Ajuntament de Barcelona. Així, indica que els serveis de 
Guàrdia Urbana i de Neteja estaven coordinats i hi havia dos protocols que, tal 
com es va demostrar en aquells aldarulls, eren insuficients. Calia, doncs, que l’Àrea 
de Comerç se sumés en el suport al comerç afectat, amb la participació del 
districte.

Per aquestes raons, el govern ha elaborat un protocol d’actuació en aquests 
casos, si bé esperen que no hagi de tenir gaire ús en el futur.

El Sr. Blasi exposa que aquesta mesura de govern, tal com ha reconegut la Sra. 
Ballarín, és fruit d’una proposició que va presentar el Grup de Convergència i Unió 
el mes de juny.

Tanmateix, assenyala que hi ha un seguit d’esdeveniments que afecten 
repetidament alguns eixos comercials, com ara la via Laietana, i els generen 
efectes perjudicials, aspecte que va quedar palès en les diverses intervencions que 
es van produir en el debat de la proposició presentada pel seu grup però que no es 
contempla en aquest protocol.

En segon lloc, recorda que s’havia demanat que es comptés amb el teixit 
associatiu, amb els eixos comercials i amb els mercats per a la redacció d’aquesta 
mesura de govern, però, per la informació que han rebut, això no ha estat així.

Per tant, tot i que considera que amb aquest protocol s’ha fet una bona feina de 
sistematització, la qual atribueix al vessant acadèmic de la Sra. Ballarín, emplaça 
el govern a complementar-la, a reforçar-la i a concretar la part de dinamització 
pròpia i els recursos econòmics que s’hi destinaran. Espera, doncs, a veure com es 
teixiran les complicitats.

Quant als protocols d’actuació, els troba interessants. Subratlla que, pel que fa a 
neteja i a l’actuació de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, els protocols ja 
existien i solament falta incorporar-hi la part de dinamització comercial.

El Sr. Sierra exposa que va llegir el protocol que presenta el govern amb molta 
atenció i amb il·lusió, començant pel títol, amb l’esperança que l’ajuntament faria 
alguna cosa per protegir els empresaris petits, mitjans i grans. Però quan va llegir 
el contingut va veure que les mesures que es proposen ja existeixen, com són el 
protocol de neteja i el protocol de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Tret d’això, 
considera que no hi ha res en aquesta mesura que sigui digne de menció, la qual 
es limita a designar una persona responsable en aquest àmbit i a anunciar que 
parlaran amb els comerciants. Entén que això és el mínim exigible a la Regidoria 
de Comerç i Mercats, i creu que, quan es produeixen disturbis, la Sra. Ballarín és 
qui hauria de visitar els barris i prendre les mesures necessàries, conjuntament
amb els districtes, amb els eixos comercials i amb totes les persones implicades, 
per recuperar la normalitat.

Pel que fa al text del protocol, insisteix que és molt escarit i lacònic. Així, apunta 
que, quan es produeixen disturbis, el principal perjudici per als comerços és el 
lucre cessant, tal com va passar amb els aldarulls que es van produir al local de la 
travessera de Gràcia, número 181, en els quals fins i tot van participar regidors de 
l’ajuntament. Recorda que en aquella ocasió el Grup Socialista va presentar una 
proposició a la Comissió d’Economia en la qual sol·licitava una dotació 
pressupostària per donar una compensació econòmica als comerços de la zona de 
Gràcia. Palesa que aquella petició no solament no es contempla en aquesta 
mesura, sinó que s’obvia absolutament
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Finalment, comenta que el govern municipal havia anunciat que aquests 
problemes es resoldrien i que es preocuparia pel comerç, especialment pel comerç 
de proximitat, però insisteix que el govern no ha presentat cap mesura a la qual el 
Grup de Ciutadans pugui donar suport.

La Sra. Capdevila exposa que aquest protocol és un compromís que va adquirir 
el govern, després d’una proposició presentada pel Grup de Convergència i Unió, 
per presentar un pla en el termini de quatre mesos. Assenyala que aquest protocol 
havia de contemplar mesures d’ordre, neteja i dinamització per pal·liar les pèrdues 
en els eixos comercials o mercats a causa dels aldarulls. Recorda que també es va 
comprometre a garantir pressupostàriament els recursos suficients i que 
anualment se’n faria un balanç a la comissió.

A continuació, comenta que els aldarulls que es van produir a Gràcia arran de la 
desocupació del Banc Expropiat es van prolongar més d’una setmana, van afectar 
la vida quotidiana dels ciutadans del barri i van produir molts desperfectes al 
voltant del mercat de l’Abaceria i als comerços de la zona, que van ser els 
principals damnificats, com sol ser habitual quan es produeixen aquests tipus de 
fets.

El Grup d'Esquerra Republicana, doncs, creu que és important que l’ajuntament 
implementi tasques de promoció comercial en casos d’aldarulls però també quan hi 
ha obres de llarga durada, com ha estat el cas de la zona del mercat de Sant 
Antoni els darrers vuit anys, perquè en aquestes situacions els comerços també es 
veuen afectats i en molts casos han de tancar el negoci. Reitera, doncs, que 
l’ajuntament ha de destinar els recursos necessaris per implementar aquestes 
actuacions.

D’altra banda, indica que el govern va anunciar un pla de xoc al barri de Gràcia, 
dotat amb 25.000 euros, quantitat que el seu grup va considerar insuficient. Així, 
doncs, apunta que quan es va aprovar la proposició de Convergència i Unió el 
govern municipal va eliminar la possibilitat d’incloure-hi una partida 
pressupostària, però el seu grup considera que hauria estat positiu disposar d’un 
fons específic o, si més no, el protocol hauria d’indicar de quina partida 
pressupostària sortiran els recursos per implementar les mesures, encara que sigui 
del pressupost per a contingències. En aquest sentit, remarca que afirmar que es 
disposarà dels recursos necessaris per afrontar una situació però no especificar 
d’on sortiran no els genera gaire confiança.

A continuació, creu que el protocol no posa èmfasi en les accions de promoció i 
de dinamització comercial, les quals es concreten molt poc, tot i que aquesta és la 
funció bàsica del protocol.

El Sr. Mulleras exposa que en la Comissió d’Economia i Hisenda s’ha emfasitzat 
moltes vegades la importància del comerç tant pel que fa a l’activitat econòmica 
com a la vida social dels barris. Afegeix que sovint el comerç de proximitat és 
perjudicat per alteracions de l’ordre públic i per les manifestacions, raó per la qual 
el sector comercial està en contra que les manifestacions sempre transcorrin pels 
mateixos carrers i reclama que l’impacte que tenen aquests esdeveniments sobre 
diversos carrers cèntrics de la ciutat es pugui redistribuir. Critica, doncs, que la 
mesura que presenta el govern no contempli aquest aspecte ja que només es parla 
d’alteracions de l’ordre públic.

D’altra banda, indica que no es preveu cap dotació econòmica extraordinària per 
pal·liar els perjudicis causats per les alteracions de l’ordre públic ni tampoc cap 
acció extraordinària, de manera que aquest protocol es limita, en poques pàgines, 
a posar en ordre allò que ja s’està fent.

Per aquestes raons, considera que aquesta mesura de govern és buida de 
contingut nou i acusa el PSC i el govern d’Ada Colau d’estendre una cortina de fum 
per tapar els problemes del comerç a Barcelona.

El Grup Popular opina que la millor mesura de suport al comerç quan es 
produeixen alteracions de l’ordre públic, com les que van afectar els comerciants 
de la travessera de Gràcia i del mercat de l’Abaceria, és evitar que hi hagi locals 
ocupats.
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El Sr. Garganté exposa que anys enrere un periodista –li sembla que era Manuel 
Vázquez Montalbán– va afirmar que els mitjans de comunicació de la burgesia 
escriuen amb la mà esquerra les notícies de les protestes, les vagues i els 
conflictes socials, laborals o veïnals que ocorren a l’estranger, donant importància 
a les reivindicacions populars i obreres i mostrant tot allò reaccionari contra el que 
lluiten les classes populars. En canvi, afegia el periodista, aquests mateixos 
mitjans de comunicació escriuen amb la mà dreta les notícies de les protestes, les 
vagues i els conflictes socials, laborals o veïnals que ocorren en aquest país, de 
manera que el discurs és antagònic a l’anterior i es criminalitza la protesta, es posa 
l’accent en els contenidors cremats i en les vidrieres caigudes de bancs i 
multinacionals, empreses que remarca que no són petits comerços, i s’obliden de 
les raons de la lluita de les classes populars. El periodista concloïa que els mitjans 
de comunicació de la burgesia, en la seva expressió més cínica, escriuen amb la 
mà més esquerranosa en la secció de cultura sobre les barricades que tanquen el 
carrer però obren el camí, i recorden les revoltes i revolucions que han aconseguit 
les quaranta hores setmanals, la col·lectivització de les terres i les empreses o la 
lluita contra l’augment de les tarifes del transport sota el franquisme.

A continuació, afirma que el govern de Barcelona en Comú i del Partit dels 
Socialistes de Catalunya també té mans i opinions per a tots els gustos, de manera 
que poden quedar bé amb tothom, tot i que augura que a la llarga pot ser que no 
quedin bé amb ningú. Així, continuant amb el paral·lelisme amb la premsa 
burgesa, assenyala que aquest protocol s’hauria escrit amb la mà dreta del govern, 
la de l’ordre establert, el mateix ordre que permet que vuit persones acumulin més 
riquesa que la meitat de la humanitat, que tres espanyols n’acumulin més que 14 
milions de ciutadans o que la persona més rica de Catalunya tingui tanta riquesa 
com 150.000 catalans i catalanes. Aquest, afegeix, és l’ordre que criminalitza els 
aldarulls, la protesta i el descontentament que s’expressen de maneres diverses.

A la CUP no li sorprèn que aquesta mesura provingui del PSC perquè fa trenta-
tres anys que exerceix aquest paper, que defensa aquest ordre i se’ls nota 
còmodes compartint el govern amb Barcelona en Comú, que representa la mà 
esquerra del govern i que cada cop és menys d’esquerra. En aquest sentit, 
comenta que s’ha utilitzat la unitat d’antiavalots de la Guàrdia Urbana, una unitat 
que s’havien compromès a dissoldre, per fer desallotjaments, actuació difícil 
d’explicar a aquelles persones que fa molts anys que fan ocupacions, encara que 
hagin estat molt amics i se’ls hagi defensat en el passat.

Seguidament, apunta que al govern també hi ha un altre sector, que qualifica de 
«gerro cultural», que fa piulades emotives sobre revoltes, bullangues i revolucions 
passades, que no van ser educades ni pacífiques, perquè com més lluny siguin 
aquestes revoltes, en el temps o en l’espai, aquesta part del govern se sent més 
confortable a reivindicar-les.

Tanmateix, remarca que a Barcelona, en aquest moment, les mans dreta i 
esquerra del govern van plegades a l’hora de condemnar tot allò que no sigui 
violència sistèmica i institucional. Recorda que Bertolt Brecht havia dit que no hi ha 
res més semblant a un feixista que un burgès atemorit. Suposa que amb aquest 
protocol el govern vol tranquil·litzar alguns grups municipals i els sectors que 
representen, però dubta que ho aconsegueixi perquè després d’un any i mig de 
mandat la CUP té clar que la solució del govern, subterfugis a part, és la 
repressiva, la mà dura de tota la vida enfundada en guant de seda.

Davant d’aquesta situació, manifesta que la CUP no té por de les revoltes i en 
formen part perquè és l’única via per avançar en l’alliberament social i nacional.

La Sra. Ballarín diu al Sr. Garganté que entén que la seva formació estigui 
preocupada per aquesta situació perquè la CUP també està sumida en una forta 
dualitat des de fa un any. Entén, doncs, que hagi basat la seva intervenció en la 
qüestió de les dualitats i les contradiccions.

Pel que fa a la resta d’intervencions, comenta que l’oposició té la tasca de 
criticar, però demana que les crítiques es facin amb rigor perquè s’han dit coses 
que no són certes. En aquest sentit, reconeix que el protocol no és gaire ampli 
però remarca que fins aquest moment no existia res de similar. Així, insisteix que 
el protocol és inèdit i no els consta que cap altre ajuntament tingui una mesura 
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semblant. Entén, doncs, que és un bon instrument per abordar les situacions 
extraordinàries futures, que espera que siguin poques. També afirma que és fals 
que aquest protocol no s’hagi fet des de la proximitat, perquè s’ha elaborat de la 
mà del districte i de les associacions comercials de Gràcia, i amb la màxima 
participació. El govern considera que és positiu que totes les actuacions es facin 
tenint en compte el territori.

D’altra banda, puntualitza que actuar contra el lucre cessant no és competència 
de l’ajuntament i que aquest protocol es limita a contemplar les competències que 
l’ajuntament pot exercir i ha d’exercir.

Tot seguit, reconeix que hi ha situacions, com obres i actuacions a més llarg 
termini, que el protocol no contempla, però assenyala que les actuacions de 
dinamització i de suport al comerç formen part del pla de treball normal de l’Àrea 
de Comerç, perquè són més previsibles.

Pel que fa a la qüestió econòmica, admet que el govern es va comprometre a 
dotar pressupostàriament aquestes actuacions, però indica que, davant de 
circumstàncies absolutament imprevisibles, és absurd preveure una quantitat 
determinada. Així, recorda que quan van passar els fets de Gràcia el govern va 
implementar una dotació inicial de 25.000 euros i informa que en aquest moment 
se n’han gastat 80.000 en un pla de dinamització que s’ha fet conjuntament amb 
el districte i amb les associacions comercials de Gràcia. Tanmateix, remarca que, 
tal com es diu al protocol, es garantirà que aquests recursos surtin del pressupost 
de l’Àrea de Comerç.

Finalment, afirma que la millor garantia que aquest protocol funcionarà és el fet 
que al barri de Gràcia ha funcionat, ha aparegut una federació de comerç nova, 
s’han fet actuacions de dinamització, com ara les «Nits liles» o una arrossada en 
col·laboració amb el comerç i el mercat. El govern està força satisfet de com han 
funcionat aquestes actuacions perquè són les que demanava el sector.

El Sr. Blasi demana que aquestes mesures no es limitin al barri de Gràcia, sinó 
que s’estenguin al conjunt de la ciutat de Barcelona. Suggereix al govern que parli 
amb la Fundació Barcelona Comerç, amb Barcelona Oberta, amb els eixos 
comercials i amb les diverses associacions, perquè consideren que la mesura que 
es presenta és massa pobra, malgrat que en la intervenció anterior l’hagi valorat 
positivament com a punt de partida.

D’altra banda, comenta que no ha entès la intervenció del portaveu de la CUP -
Capgirem Barcelona i recomana al Sr. Garganté que, quan hagi de valorar les 
iniciatives dels altres grups o quan hagi de fer piulades, miri més la seva mà dreta 
per comptes de mirar la mà esquerra.

La Sra. Ballarín replica al Sr. Blasi que li estranya l’afirmació que ha fet sobre la 
Fundació Barcelona Comerç perquè ella mateixa hi ha parlat i hi ha estat en 
contacte. A més a més, assenyala que aquesta fundació es va reunir amb el 
comerç de Gràcia, el qual estava absolutament disgregat fins que no es van 
implementar els plans de dinamització.

Es dóna per tractada.

La Presidenta informa que s’havia demanat avançar la substantació del punt 21 
de l’ordre del dia per tal que hi pogués respondre el Sr. Collboni, però finalment 
aquest no pot assistir a la sessió per malaltia i, per tant, el seguiment de 
proposició presentat pel Grup Popular es tractarà en el moment corresponent i hi
respondrà el Sr. Armengol, de BSM.

En segon lloc, informa que diversos grups han demanat l’acumulació dels punts 
4 i 5 de l’ordre del dia, d’una banda, i els punts 11, 13 i 18 de l’altra.

La Sra. Recasens assenyala que la roda de premsa que va fer el govern 
municipal per explicar el conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya per al pagament del deute els va crear una certa confusió 
i, per tant, puntualitza que el que demana el Grup de Convergència i Unió en el 
prec corresponent al punt 11 de l’ordre del dia és una còpia del conveni entre la 
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Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, i concretament del calendari establert per 
al pagament del deute. Comenta que el gerent d’Economia es va comprometre a 
fer-l’hi arribar però no l’ha rebut. Així, doncs, atès que és habitual que el govern 
no respongui al seu grup, diu que està disposada a acumular aquest punt amb els 
altres sempre que durant la sessió rebin la còpia del conveni que han sol·licitat. En 
cas contrari, no acceptarà l’acumulació.

La Presidenta proposa que els punts 11, 13 i 18 es tractin consecutivament per 
tal de no disgregar la informació.

El Sr. Mulleras comenta que en el prec del Grup Popular corresponent al punt 13 
de l’ordre del dia es demana que es lliurin uns convenis per escrit. Pel que fa a la 
pregunta del seu grup corresponent al punt 18 de l’ordre del dia, entén que és més 
àmplia perquè demana informació sobre els anys 2015 i 2016, i també una 
previsió per al 2017.

La Presidenta resol que, per evitar problemes, els punts 11, 13 i 18 no 
s’acumularan.

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal

Del Grup Municipal CIU:

2. Que comparegui els màxims responsables polítics del Govern per donar 
comptes de la valoració que té aquest Govern municipal sobre el projecte de la 
nova llei de Comerç, Serveis i Fires per refermar i actualitzar la normativa de 
comerç davant les necessitats del sector.

Es retira

Del Grup Municipal ERC:

3. Que comparegui el/la responsable municipal en matèria de turisme per tal 
d'aprofundir en el balanç del pla de xoc d'habitatges d'ús turístic 2016.

El Sr. Colom exposa que aquest pla de xoc tenia com a objectiu combatre la 
proliferació d’habitatges d’ús turístic il·legals i que es va presentar el 28 de juny de 
2016. Entre les mesures que contemplava, en destaca la constitució d’un nou 
equip de vint visualitzadors que anava acompanyat d’un equip de recerca d’HUT 
via web. Una altra de les mesures era l’enviament de cartes als veïns i veïnes de la 
ciutat per informar-los de l’existència d’una web nova i d’un telèfon 900, gratuït, 
per poder emetre les queixes generades per aquests habitatges. Una tercera 
mesura era el reforç de la inspecció amb vuit inspectors nous i quatre als 
districtes. Finalment, una quarta mesura era continuar sancionant les plataformes 
que fan publicitat d’HUT il·legals.

Tot seguit, malgrat que aquesta qüestió es tracti en la Comissió d’Economia i 
Hisenda, puntualitza que les darreres dades de què disposen provenen de l’Àrea 
d’Urbanisme.

Pel que fa al balanç del pla, informa que fins al 31 d’octubre s’han efectuat 
2.025 cerques a la web, que han conduït a 1.852 visualitzacions a peu de carrer i 
s’han detectat 2.155 localitzacions. D’aquestes, 1.166 no tenen llicència i 
representen un 54 %. N’hi ha 815 que tenen llicència però que no feien públic el 
número de registre, tal com prescriu la Llei de turisme, les quals representen un 
39 %. Finalment, 174 habitatges no van poder ser localitzats i representen un 8 % 
de les localitzacions. Entén que aquestes dades palesen un elevat grau d’eficàcia 
d’aquesta mesura. A més a més, destaca que durant aquest període s’han detectat 
44 allotjadors que no tenien llicència o que operaven amb una llicència de HUT , i 
19 residències d’estudiants que operaven com a hotels.
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Quant a les denúncies, comenta que van incrementar i se’n van presentar 1.595 
via web, que representen el 65 %, 681 mitjançant del telèfon gratuït, un 28 %, i 
173 que van utilitzar altres canals, que representen un 7 %. En total, doncs, es 
van fer 2.449 denúncies durant aquest període.

Remarca, doncs, que fins a 31 d’octubre de 2016 s’han obert 3.661 expedients, 
dels quals 1.715 són expedients sancionadors i 1.049 són ordres de cessament. 
Assenyala que aquests expedients sancionadors i ordres de cessament han permès 
que 247 allotjaments que han cessat l’activitat, dels quals 140 van cessar 
l’activitat en compliment de l’ordre i 107 van ser cessats mitjançant execució del 
precinte corresponent. Aquestes dades li permeten afirmar un nombre important 
d’habitatges d’ús turístic il·legals cessen l’activitat a causa del procés sancionador 
o de la dissuasió que representa el pla de xoc, de manera que no s’ha d’arribar a 
precintar-los.

Finalment, comenta que el mes de setembre de 2015 es va enviar una carta 
informativa a les plataformes que anuncien HUT. Entre desembre de 2015 i juny 
de 2016 es van obrir expedients a dotze plataformes i el mes de gener de 2017 
només quedaven quatre expedients oberts, a Airbnb, HomeAway, Windu i 9flats. 
En el cas d’Airbnb i HomeAway, assenyala que l’expedient incoat pot suposar una 
sanció de 600.000 euros per reincidència en l’incompliment de facilitació 
d’informació i per fer publicitat d’allotjaments sense el permís corresponent.

El Sr. Bosch exposa que el Grup d'Esquerra Republicana havia demanat aquesta 
compareixença perquè, independentment de com els membres del govern es 
distribueixin la feina, quan han de parlar del model turístic de Barcelona té tot el 
sentit que el responsable de turisme de l’ajuntament comparegui a la comissió i 
doni les explicacions pertinents, tal com creu que ha fet el Sr. Colom. Entén, 
doncs, que les explicacions del govern han estat interessants i que s’han ofert 
dades noves.

Opina que als ciutadans no els interessa tant saber el nombre de cartes 
enviades ni els expedients oberts, sinó la quantitat d’activitats il·legals que han 
cessat o que s’han tancat. També creu que és important saber si aquesta activitat 
il·legal creix o disminueix. En aquest sentit, ressalta que s’hagin tancat 247 
allotjaments il·legals, xifra més elevada que la que es coneixia, però tot i així 
apunta que, si s’han detectat 1.160 allotjaments amb irregularitats, en queden 
més de 800 que no han cessat l’activitat. Qüestiona, doncs, que es pugui parlar 
d’eficàcia, tal com ho ha fet el Sr. Colom, i creu que, vistes les dades, seria més 
realista que el govern es limités a dir que ha fet esforços i que intenta progressar 
adequadament. Insisteix que aquests 247 allotjaments tancats, comparats amb els 
6.500 apartaments turístics il·legals que segons el govern municipal hi ha a 
Barcelona, denoten que el nivell de tancament continua essent molt baix. A més a 
més, pensa que és probable que durant aquest temps s’hagin obert nous 
allotjaments, tal com ho afirmen diversos analistes. Pregunta, doncs, quina 
estimació fa el govern del nombre d’apartaments turístics que estan operant a 
Barcelona, si encara són els 6.500 que ha esmentat, si són més o si són menys, 
perquè al capdavall allò que considera rellevant és la tendència.

D’altra banda, i sigui quina sigui la resposta a la pregunta que acaba de 
formular, assegura que el Grup d'Esquerra Republicana tenia raó quan va demanar 
que es fes un pla de xoc i quan va criticar el pla que va anunciar el govern perquè 
no era un pla de xoc, perquè pels recursos humans i econòmics que s’hi han 
destinat ja es preveia que aquests HUT il·legals no es tancarien mai. Creu, doncs, 
que s’ha de treballar més i amb molta més eficàcia.

Quant a les mesures concretes, creu que les mesures d’informació als veïns no 
són prou efectives. En aquest sentit, comenta que el seu grup ha fet seguiment de 
denúncies i quan han preguntat què se n’ha fet els han respost que s’han 
traslladat, però no els diuen a on, i alhora el pis continua operant. També critica 
que el govern va endarrerit en la informació a la finca on hi ha habitatges turístics 
mitjançant cartells o altres mitjans.

Finalment, pregunta al govern si vol eradicar o no els habitatges d’ús turístic 
il·legals i en quin termini de temps creu que es pot aconseguir.
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La Sra. Recasens comenta que ha recuperat una piulada del tinent d’alcalde 
Asens que feia referència a una etiqueta d’una conferència de l’alcaldessa Colau, 
poc temps abans de les eleccions, i que deia: «Tenim un pla.» Afirma, però, que 
després d’un any i mig de mandat el govern no té cap pla ni pensa tenir-lo i s’ha 
limitat a tirar enrere allò que no li agradava i a paralitzar allò que funcionava a la 
ciutat, malgrat que aquest fenomen ja estava detectat. Així, manifesta que el 
govern presenta unes dades confuses, que no coincideixen amb les que havia 
donat prèviament, i en aquestes condicions és difícil que l’oposició pugui fer un 
seguiment acurat dels suposats plans que explica el govern.

A continuació, comenta que el seu grup ha comparat la feina que ha fet el 
govern durant sis mesos de 2016 amb la que va fer el govern anterior durant tres 
mesos de 2014 a Ciutat Vella, amb la problemàtica que en aquell moment hi havia 
al barri de la Barceloneta amb els habitatges d’ús turístic. Assenyala que, mentre 
el govern actual ha fet 1.852 visualitzacions, el govern anterior en va fer 9.000, i 
solament a Ciutat Vella.

D’altra banda, remarca que de les 709 ordres de cessament només han obtingut 
un 10 % de resposta, 79 cessaments voluntaris, la qual cosa indica que hi ha més 
de 600 apartaments turístics il·legals que no han cessat l’activitat. Per aquesta raó, 
vol saber com valora el govern el grau d’efectivitat d’aquestes mesures. Afegeix 
que el govern anterior, solament a Ciutat Vella, va emetre 170 ordres de 
cessament, de les quals 161 es van fer efectives, que representen un 90 % 
d’eficàcia. Remarca, doncs, que al govern solament li interessen les ordres de 
cessament per poder fer veure que és eficient.

Per acabar, subratlla que el govern anterior, solament en tres mesos i a Ciutat 
Vella, va aconseguir precintar nou apartaments turístics il·legals, mentre que el 
govern actual no n’ha precintat cap.

En conclusió, creu que el pla de xoc que el govern pretenia dur a terme ha estat 
un fracàs. A més a més, apunta que els instruments de què ha disposat el govern 
actual ja els havia preparat el govern anterior, com ara els visualitzadors, 
l’ampliació del cos d’inspectors, el telèfon de recepció de trucades o de la web. Pel 
que fa a la carta que el govern municipal va enviar els veïns per conscienciar-los 
de la problemàtica, el Grup de Convergència i Unió no comparteix aquesta tècnica 
ni aquesta estratègia perquè entén que aquest no és el rol d’una administració i 
traspassa les competències legítimes per actuar sobre aquesta qüestió perquè 
pretén que els veïns facin de policies.

Finalment, apunta que sovint el govern fa públiques les sancions a les 
plataformes, però aquesta qüestió és als tribunals i de moment la batalla la 
guanyen les plataformes, cosa que lamenta. Reclama, doncs, al govern que no basi 
el pla de xoc en aquestes multes a les plataformes que continuen fent publicitat 
d’apartaments il·legals perquè la resolució d’aquest conflicte legal és a llarg 
termini. D’altra banda, comenta que l’alcaldessa Colau preveu 400 apartaments 
turístics nous, i el seu grup espera que aquests siguin completament legals.

La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Exposa que un pla 
de xoc d’aquestes característiques no s’hauria de focalitzar únicament i exclusiva 
en la criminalització d’un sector i no s’haurien de destacar aquells que no 
compleixen amb les normes i generen una demanda il·legal per sobre dels que fan 
una oferta de qualitat. Per tant, en primer lloc constata que, segons les dades que 
s’han donat, hi ha una falta de regulació que ordeni l’oferta d’allotjaments turístics, 
regulació que permetria una oferta de més qualitat i evitaria que molts d’aquests 
allotjaments estiguessin al marge de la llei.

Quant al sistema de detecció d’apartaments turístics il·legals, el seu grup 
tampoc no comparteix la necessitat de traslladar la funció d’inspecció o de delació 
als veïns de l’entorn, sinó que aquesta funció l’ha de fer l'Administració pública. En 
aquest sentit, apunta que entre les dades que ha donat el Sr. Colom no han sabut 
veure quants inspectors han posat al servei d’aquest pla de xoc per fer aquesta 
funció d’inspecció, la qual reitera que és responsabilitat de l’administració i que no 
s’ha de traslladar als veïns.
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D’altra banda, recorda que el govern havia anunciat que s’oferiria la possibilitat 
de destinar els habitatges expedientats a lloguer social. Pregunta quants 
propietaris d’apartaments s’han interessat per aquesta possibilitat.

Finalment, pel que fa a les sancions a les plataformes, argumenta que sovint és 
difícil determinar, de tota l’oferta, quina és legal i quina no ho és. Creu, doncs, que 
s’ha d’aprofundir molt més en la tasca d’inspecció sobre aquesta oferta per evitar 
que les sancions que s’anuncien quedin en no-res. Insisteix a constatar la falta de 
regulació que ordeni el sector, regulació que el Grup de Ciutadans ha reclamat 
reiteradament perquè hi hagi moltes més persones interessades a legalitzar una 
oferta, que pot ser interessant i de qualitat, i per evitar que es posin al mercat 
habitatges que no reuneixen les condicions adequades i que, a més a més, estan al 
marge de la legalitat.

El Sr. Mulleras exposa que, després d’un any i mig de mandat de la Sra. Colau, 
segons les dades que ha donat el govern, l’únic que s’ha fet és contractar vuit 
inspectors i vint visualitzadors, mesura que ha permès tancar solament el 2 % dels 
pisos turístics il·legals que s’estima que hi ha a Barcelona. Qualifica, doncs, el pla 
de xoc d’autèntic fracàs.

A continuació, apunta que el dia anterior, en una conferència al Col·legi de 
Periodistes, la Sra. Colau va dir que el problema del turisme a Barcelona és que no 
hi havia una regulació. Discrepa d’aquesta afirmació i apunta que el veritable 
problema és que no hi ha hagut una inspecció i una sanció efectives sobre 
l’activitat il·legal. En aquest sentit, recorda que a Ciutat Vella ja hi havia un pla 
d’usos i, per tant, una normativa i una regulació que prohibia els pisos turístics en 
tot el districte. Malgrat això, en aquesta zona han proliferat els pisos turístics 
il·legals perquè l’ajuntament no ha fet una política efectiva de control, 
d’inspeccions i de sancions. Assenyala, doncs, que l’Ajuntament de Barcelona no hi 
ha posat els recursos necessaris i que necessita unes competències que la 
Generalitat no li cedeix per tal de sancionar i de gestionar la inspecció i el 
tancament dels pisos turístics. En aquest sentit, critica que la Sra. Colau no hagi 
aconseguit, en les reunions que manté amb el Sr. Puigdemont, que la Generalitat 
cedeixi aquestes competències. Per tant, entén que la falta de recursos de 
l’ajuntament i la incapacitat de la Sra. Colau per obtenir les competències són els 
que han provocat que el pla de xoc contra els habitatges d’ús turístic il·legals sigui 
un fracàs.

Seguidament, assenyala que el pla de xoc és imprescindible per poder fer 
efectiva qualsevol regulació. Així, malgrat que ara el govern prevegi fer una 
regulació nova, afirma que si no hi ha un pla d’inspeccions i de sancions no servirà 
per a res, perquè en el moment que no s’inspeccioni i no se sancioni qualsevol 
persona podrà incomplir la llei gratuïtament, tal com passa amb els okupes, amb 
l’incivisme als carrers i amb els apartaments turístics il·legals.

Per aquestes raons, insta el govern municipal a destinar els recursos necessaris 
per fer un pla de xoc efectiu d’inspecció d’apartaments turístics il·legals, perquè és 
l’única forma de posar fi a aquest problema que s’ha generat els darrers anys a 
Barcelona.

El Sr. Garganté exposa que una tècnica de l’ajuntament va informar al Consell 
de Turisme i Ciutat, el 30 de novembre de 2016, que entre els mesos de juliol i 
octubre s’havien fet 2.000 visualitzacions, tant a la web com al carrer, i que se 
n’havien verificat 1.852, de les quals 1.166 corresponien a habitatges d’ús turístic 
sense llicència i 815 incomplien el deure de publicar el número de registre, encara 
que el tinguessin. D’altra banda, apunta que, segons un informe de l’ajuntament 
datat el mes de setembre de 2016, el nombre d’habitatges d’ús turístic sense 
llicència era de 6.275. Afegeix que la mateixa tècnica de l’ajuntament va informar 
que s’havien trobat residències que actuen com a hotels sense llicència, que els 
pisos turístics sense llicència es concentren a Ciutat Vella i l’Eixample, i que 
aquesta situació s’està estenent als districtes de Sants-Montjuïc, Sant Martí i 
altres. També els van informar que s’havien obert 221 expedients el mes de juny, 
641 al juliol, 1.022 a l’agost, 705 al setembre, i s’havien rebut cap a 700 
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al·legacions que s’havien de resoldre en dos mesos. Entén, doncs, que ja es deuen 
haver resolt i pregunta quines han estat aquestes resolucions.

D’altra banda, comenta que, segons la tècnica de l’ajuntament que va donar 
aquestes dades al Consell de Turisme i Ciutat, a final de novembre no s’havia 
precintat cap habitatge, però, pel que li ha semblat entendre de la intervenció del 
Sr. Colom, en aquest moment se n’han precintat 107 i dedueix que això es deu 
haver fet entre els mesos de desembre i gener. Per la informació que se’ls va 
donar, apunta que, fora del pla de xoc, durant l’any 2015 s’havien precintat 33
habitatges. Pregunta si els habitatges precintats s’han reobert, quantes sancions 
s’han cobrat i per quins imports.

Analitzant aquestes dades, considera que el pla de xoc no ha estat prou eficaç i 
s’ha de replantejar per reforçar i incrementar els recursos que s’hi han destinat. 
Apunta que es van destinar vint persones a la tasca de visualització quan, segons 
l’ajuntament mateix, hi ha 6.275 habitatges d’ús turístic sense llicència, cosa que 
demostra que els mitjans per fer front a la situació són insuficients. Lamenta que 
per a altres temes que no generen alarma social, com ara la persecució de la 
pobresa i la supervivència als carrers, sí que es facin dispositius especials amb un 
nombre molt gran d’efectius i tota mena de mitjans.

Per acabar, reitera que aquesta qüestió s’ha de reorientar i que s’ha d’atacar la 
proliferació d’aquests habitatges, que expulsen els veïns i veïnes dels barris i 
suposen un problema real per a la ciutat. Insisteix, doncs, que a tal fi s’hi han de 
destinar els recursos necessaris.

El Sr. Colom es mostra d’acord que s’han de destinar més recursos i més 
mitjans a combatre aquesta problemàtica. Assegura que el govern ho està 
estudiant.

En segon lloc, discrepa d’algunes de les apreciacions que han fet els portaveus 
dels grups i afirma que l’enfocament no s’ha de canviar perquè és encertat i s’està 
implementant. Considera que el pla de xoc té èxit perquè en sis mesos s’han fet 
gairebé el triple d’ordres de cessament i més del doble d’expedients que en tot 
l’any 2015. Així, recorda que, segons ha comentat la Sra. Recasens, el govern 
anterior va precintar nou habitatges a Ciutat Vella, mentre que el govern actual 
n’ha precintat dotze vegades més. Tot i així, remarca la magnitud del problema i 
assenyala que el govern hi està actuant amb una efectivitat important. Aquesta 
efectivitat, afegeix, no depèn només del fet que hi hagi més inspectors i 
visualitzadors, sinó que cal que hi hagi més lletrats i personal administratiu.

En tercer lloc, remarca que els expedients fa pocs mesos que s’han iniciat i la 
tramitació de mitjana és entre sis i nou mesos perquè els períodes d’al·legacions i 
de recursos són d’un mes cada un. Per aquesta raó, assenyala que les ordres de 
precinte augmentaran. Considera, doncs, que allò important és l’efecte que té la 
mesura. En aquest sentit, comenta que una de les plataformes, que té una quota 
de mercat del 29 %, al novembre de 2016 el 46 % dels HUT que anunciava no 
tenien llicència, però el mes de desembre aquesta xifra havia baixat al 28 %. Una 
altra de les grans plataformes va passar del 72 % al 60 %. Una altra de les 
plataformes, en aquest cas amb una quota de mercat del 7 %, en aquest moment 
ja no ofereix cap HUT sense llicència. Subratlla que aquestes eren les plataformes 
reticents a eliminar la publicitat d’habitatges turístics il·legals i, per tant, considera 
que aquesta mesura dóna resultats.

Pel que fa a Ciutat Vella i a altres zones de la ciutat, indica que molts pisos que 
es lloguen actualment havien estat habitatges d’ús turístic, i no solament a causa 
de les multes i dels precintes, sinó perquè els propietaris i les plataformes saben 
que l’ajuntament està decidit a posar fi als pisos il·legals. En aquest sentit, 
argumenta que no es podrà ordenar el turisme si no es posa fi a l’activitat il·legal. 
Entén que les dades que ha donat demostren aquesta decisió del govern.

El Sr. Garganté torna a preguntar si els 107 pisos precintats corresponen als 
mesos de desembre i gener.

El Sr. Colom reitera que, segons les dades de què disposa, que provenen 
d’Urbanisme, el nombre d’habitatges precintats fins a 31 d’octubre era de 107. 
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Puntualitza que els habitatges il·legals localitzats a partir de la implementació del 
pla de xoc, durant els mesos de juliol i agost per exemple, encara no han pogut ser 
precintats a causa dels tràmits administratius preceptius, però assenyala que els 
lletrats i el personal administratiu que es van destinar a aquesta tasca van 
permetre agilitzar els processos i es van poder precintar 107 habitatges il·legals, 
els quals probablement s’havien detectat anteriorment.

Es dóna per tractada.

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

4. Ratificar l’acord de la Comissió de Govern, de 29 de desembre de 2016, 
relatiu a l’adquisició a la Generalitat de Catalunya a títol de compravenda de les 
finques situades a la Gran Via de les Corts Catalanes núm. 247, i identificada 
registralment com a finca núm. 12301 de la secció 2 del Registre de la Propietat 
núm. 14 dels de Barcelona, i com a finca 11795 de la secció 5 del Registre de la 
Propietat núm. 17 dels de Barcelona, carrer de Moianès 19.X, identificada 
registralment com les finques núm. 4169, i 12051 (secció 2) del Registre de la 
Propietat núm. 14 dels de Barcelona, i finca del carrer de Gavà 39.I., identificada 
registralment com a finca núm. 8747 de la secció 2 del Registre de la Propietat 
núm. 14 dels de Barcelona, en virtut del conveni signat el 27 de desembre de 2016 
amb la Generalitat de Catalunya relatiu al finançament del Tram II de la línia 9 del 
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, d’acord amb el que preveu l’article 11 punt 1 
apartat p) de la llei 22/1998, de 30 de desembre, de la carta Municipal i l’article 
30, segon punt 22 del reglament orgànic municipal.

El Sr. Pisarello exposa que el 27 de desembre es va signar el conveni ressenyat 
a l’enunciat del punt 5 de l’ordre del dia per regular el finançament del tram 2 de 
la línia 9 del metro, conegut com a línia 10. Informa que el preu d’adquisició 
d’aquestes finques frega els 40 milions d’euros, 45 milions si es comptabilitzen els 
impostos, raó per la qual aquest acord de govern s’ha de ratificar en el plenari del 
Consell Municipal.

A continuació, comenta que aquest conveni preveu l’adquisició de diverses 
finques propietat de la Generalitat i que són d’interès municipal. Assenyala que la 
Generalitat haurà de destinar els diners de la venda a la posada en funcionament 
de dues estacions de metro al barri de la Marina.

Mitjançant aquest conveni, remarca, se satisfan les necessitats dels residents 
d’aquest barri, es millorarà la mobilitat i l’accés, i es dotarà la zona 
d’infraestructures importants per al seu desenvolupament econòmic. 
Paral·lelament, destaca que el conveni potencia el desenvolupament del districte 
de Sants-Montjuïc, especialment l’eix del passeig de la Zona Franca, on conflueixen 
la trama urbana de barriades petites, l’activitat industrial, logística i firal, i altres 
espais emergents d’oficines.

D’altra banda, apunta que les compres afecten espais dels districtes de Ciutat 
Vella i Nou Barris.

Pel que fa a l’acord de govern corresponent al punt 4 de l’ordre del dia, exposa 
que el valor de la compra dels solars a què fa referència supera els 15 milions 
d’euros, impostos inclosos, raó per la qual aquest acord ha de ser ratificat en el 
plenari del Consell Municipal. Puntualitza que l’import de l’adquisició és de 13 
milions i mig. El govern considera que aquesta és una operació convenient i que 
està per sota de les valoracions màximes municipals, aspecte important perquè el 
barri de la Bordeta disposa de pocs equipaments tenint en compte la densitat de 
població i l’índex de necessitat social. Així, doncs, la manca d’altres locals en 
aquesta zona fa que l’adquisició d’aquest espai pugui donar resposta a les 
necessitats del territori.



1394 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 28-2-2017

La Sra. Recasens anuncia el vot favorable del seu grup a la proposta d’acord. 
Tanmateix, troba sorprenent que els grups del govern ara defensin aquest conveni 
quan en etapes anteriors havien criticat aquest tipus de relacions bilaterals entre 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per arribar a acords de 
ciutat. Així, comenta que el gerent de l’ajuntament, el Sr. Jordi Martí, havia fet una 
piulada denunciant que la Generalitat devia més de 150 milions d’euros a 
l’ajuntament, que el deute creixia cada dia, que s’havia de renegociar el deute o 
preguntar qui mana a la ciutat. Alhora, el tinent d’alcalde Jaume Asens acusava el 
govern municipal anterior de condescendència, partidisme i poca claredat, i en una 
etiqueta l’alcaldessa Colau deia que el govern tenia una pla sobre el deute de la 
Generalitat pagat per Xavier Trias. A més a més, la tinent d’alcalde d’Urbanisme, 
Sra. Janet Sanz, va dir que són inacceptables els incompliments del Govern 
d’Espanya i de la Generalitat amb Barcelona, com també ho és que Barcelona faci 
de prestamista de la Generalitat, i citava la presó Model. També recorda que el 
Grup Socialista havia amenaçat de dur el govern de Convergència i Unió als 
tribunals per les pràctiques comptables i extracomptables, i l’acusava de prioritzar 
la lleialtat a la Generalitat per davant de la lleialtat als interessos dels ciutadans. 
Per tant, constata que quan els grups del govern actual eren a l’oposició criticaven 
aquestes operacions però ara són ells qui les impulsen, raó per la qual mostra la 
seva sorpresa.

En segon lloc, recorda que a la finca del Borsí el govern tripartit de la Generalitat 
va voler establir-hi la seu del Departament de Benestar Social, raó per la qual 
l’ajuntament la va vendre a la Generalitat i ara la Generalitat la torna a vendre a 
l’ajuntament, com també les cotxeres Borbó i uns solars a Can Batlló. Creu, doncs, 
que l’ajuntament va adquirint un patrimoni important i esdevé el principal tenidor 
de propietats a la ciutat, però s’hauria de saber quina és la despesa corrent i de 
manteniment d’aquests equipaments, finques i solars. En aquest sentit, recorda 
que quan ella mateixa va ser responsable de les finances de l’ajuntament va voler 
que cadascuna de les inversions anés acompanyada d’un pla de manteniment.

A continuació, assenyala que la regidora de Ciutat Vella sap millor que ningú què 
representa el Borsí per a aquest districte i que no són les entitats de Ciutat Vella 
qui són capaces de tirar endavant la remodelació d’aquest espai, sinó possiblement 
la Fundació Jaume Bofill. Remarca que aquest equipament està en molt mal estat 
però que el districte el necessita per poder oferir-lo a les entitats. Insisteix que 
aquestes operacions no són fàcils i demana al govern que, ara que l’ajuntament té 
la propietat d’aquestes finques i solars, tingui un pla clar d’actuacions.

Finalment, indica que si aquesta operació no s’hagués tancat in extremis el 28 
de desembre l’ajuntament hauria tingut un superàvit de 100 milions d’euros, de 
manera que no s’hauran incrementat els 60 milions d’euros de superàvit fruit de 
les plusvàlues, situació que qualifica de bombolla immobiliària. Pregunta què farà 
l’ajuntament amb el superàvit, si pensa fer una modificació de crèdit i quines 
inversions farà per complir la llei Montoro.

El Sr. Sierra exposa que aquesta és una operació política entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Qualifica aquest conveni d’artefacte polític 
mitjançant el qual l’ajuntament continua donant diners a la Generalitat comprant-li 
edificis, sense saber-ne la destinació que tindran ni el cost que suposarà per a 
l’ajuntament posar-los en servei o donar-los una destinació útil.

Seguidament, acusa el govern municipal de deixar-se enredar per la Generalitat, 
administració que ja deu molts milions d’euros a l’ajuntament i a la qual se li 
compren edificis. Pregunta si el govern municipal creu realment que la Generalitat 
destinarà aquests diners a la línia 10 del metro i si es refia de la Generalitat. Diu 
que ell no se’n refia. En aquest sentit, felicita irònicament els regidors d’Esquerra 
Republicana, encapçalats pel Sr. Bosch, i assenyala que potser el Sr. Junqueras els 
farà regidors vitalicis perquè el que fa aquest grup municipal és prestar un servei a 
la Generalitat, atès que totes les reivindicacions d’aquest grup pretenen que 
l’ajuntament continuï finançant una administració fallida. Puntualitza que la 
Generalitat és una administració fallida per a allò que vol i no té diners, per 
exemple, per pagar el deute ciutadà, per al Consorci d’Educació o per a sanitat, 
mentre que sí que en té per fer un document d’identitat català o per fer una 
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consulta il·legal. Critica, doncs, que l’ajuntament continuï finançant aquesta 
administració fallida, a més a més sense cap compromís.

A continuació, lamenta que el Sr. Colom no hagi respost a les preguntes que li 
ha formulat la Sra. Mejías en la compareixença sobre els habitatges d’ús turístic i 
espera que el govern respongui a les que formularà ell sobre aquest conveni. En 
primer lloc, pregunta si els grups municipals formaran part de la comissió de 
seguiment del deute. En segon lloc, demana si hi ha alguna data, encara que sigui 
orientativa, per al compliment dels compromisos de la Generalitat. En tercer lloc, 
pregunta per què no s’ha inclòs un calendari d’obertura de les estacions i per què 
no es fa un compromís de pagament de la part que correspon a l’ajuntament quan 
es fan les certificacions d’obra. També pregunta de quina partida pressupostària 
sortiran els 40 milions d’euros per pagar aquesta operació. Suggereix que aquests 
40 milions es destinin a la construcció d’habitatge social o a necessitats i 
emergències socials de la ciutat, i no pas a pagar els capricis d’una administració 
en fallida i que deu diners a l’ajuntament.

D’altra banda, troba a faltar una posició més ferma del govern municipal a l’hora 
de reclamar el deute de la Generalitat. En aquest sentit, contradiu la Sra. 
Recasens, afirma que el govern municipal de Convergència i Unió feia el mateix, tal 
com denunciaven les piulades que ha comentat. Insisteix, doncs, que tant el 
govern actual com l’anterior no han mantingut una posició de confrontació ni de 
fermesa per exigir allò que es deu als barcelonins.

Recorda que aquesta situació el Grup de Ciutadans ja la va denunciar en una 
sessió anterior de la comissió quan parlaven de la línia 9 del metro. Així, tal com ja 
van reclamar durant la campanya electoral i durant tot el mandat, el seu grup 
defensa que es faci el metro a la Zona Franca per tal que els veïns de la Marina del 
Prat Vermell tinguin estació de metro. Insisteix que no estan en contra que es faci
el metro, però afirma que, si s’analitza l’evolució d’aquest tema, tothom se 
n’hauria d’avergonyir, tant Esquerra Republicana, com Convergència i Unió, el 
Partit Popular, que de bon començament també va votar favorablement a aquesta 
iniciativa, i Iniciativa per Catalunya Verds, que és la plataforma que ha utilitzat la 
Sra. Ada Colau per arribar al govern de la ciutat. Comenta que aquesta obra està 
pressupostada en 2.000 milions d’euros però algú ha reconegut que ja se n’han 
gastat 16.000 milions, situació que qualifica de vergonyant. Tot i això, blasma que 
l’Ajuntament de Barcelona continuï avançant els diners.

Per totes aquestes raons, anuncia la reserva de vot i avança que el vot del seu 
grup no serà contrari perquè no troben malament aquest acord. Reclama, però, 
que l’ajuntament «no faci el préssec», que exigeixi que en els consorcis de què 
forma part la Generalitat sigui l’ajuntament qui digui què es fa i què es deixa de 
fer, i que el govern municipal exigeixi seriosament i determinant que la Generalitat
compleixi els compromisos de pagament als consorcis. En aquest sentit, demana 
que es denunciï fermament l’actitud de la Generalitat quan diu a l’ajuntament que 
pagui les beques menjador si ho vol fer perquè ells no les pagaran, mentre que 
continuen gastant diners en DNI catalans i en consultes. Torna a qualificar aquesta 
situació de vergonyosa i d’inacceptable.

Pel que fa a la correlació de forces als consorcis a què s’ha referit, assenyala que 
l’objectiu seria fiscalitzar l’acció d’aquests consorcis i garantir que es prestin els 
serveis.

Finalment, diu que no parlarà de les dates ni dels diners que s’han gastat, 
situació que insisteix a qualificar de vergonyosa, però assenyala que el Grup 
Parlamentari de Ciutadans, al Parlament de Catalunya, el mes d’octubre de 2016 
va sol·licitar un informe de comptes i una anàlisi de tots els contractes firmats 
relacionats amb les línies 9 i 10 del metro, amb l’objectiu de depurar 
responsabilitats des de 2007 fins a l’actualitat per les polítiques i la despesa feta. 
En aquest sentit, veu difícil trobar una paraula que no sigui «malversació» per 
qualificar una inversió que inicialment s’havia previst per valor de 2.000 milions 
d’euros i que ja se n’han gastat entre 16.000 i 21.000 milions, segons diverses 
fonts. Assenyala que amb aquests milers de milions d’euros es poden fer hospitals 
i infraestructures. Apunta que hi ha grups que es queixen que Madrid els roba, 
però, tot i que ell no vol parlar de robatori, assegura que la Generalitat no ha estat 
una bona administració.
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El Sr. Bosch exposa que d’allò que es tracta és de saber si es vol que el metro 
arribi a la Zona Franca o no. Assenyala que un any enrere, quan es va plantejar 
aquesta qüestió a la Comissió d’Economia i Hisenda, tret del Grup d’Esquerra 
Republicana, tots els altres creien que era impossible, però en aquest moment allò 
que era impossible ara és possible. Qualifica aquest canvi de prodigiós i n’atribueix 
el mèrit a l’obstinació d’Esquerra Republicana de Catalunya, a la col·laboració del 
govern de la ciutat i a altres grups que posteriorment han entès que calia 
col·laborar-hi.

A continuació, remarca que allò que ha de preocupar els grups municipals és 
què poden fer pels ciutadans i no pas relacionar l’arribada del metro a la Zona 
Franca amb les consultes, amb el referèndum o amb les banderes. En aquest 
sentit, irònicament agraeix al Grup de Ciutadans la publicitat perquè aprofiten 
qualsevol ocasió per parlar d’aquest tema i, d’aquesta manera, fan possible el 
referèndum. Insisteix, doncs, que més d’un any enrere el Grup d'Esquerra 
Republicana ja defensava una fórmula de col·laboració institucional més àgil per tal 
que el metro pogués arribar a la Zona Franca i que es construïssin com a mínim 
dues estacions, Foc Cisell i Foneria, que corresponen a les zones més poblades de 
les Marines. Recorda que en aquell moment el representant del Grup de Ciutadans, 
el Sr. Alonso, els va acusar de fer demagògia, malgrat que va votar a favor de la 
iniciativa, tal com ara fa el Sr. Sierra. Així, doncs, comprèn que rondinin i que 
després votin a favor d’allò que, al capdavall, beneficia els veïns d’una zona tan 
castigada i que fa quatre dècades que reivindiquen l’arribada del metro al barri 
més important de Barcelona que encara no disposa d’aquesta infraestructura.

Pel que fa a Convergència i Unió, recorda que el regidor Sr. Jordi Martí, després 
d’haver estat regidor del districte de Sants-Montjuïc durant quatre anys, 
assegurava que, per experiència pròpia, era impossible dur a terme aquesta 
iniciativa, malgrat que hi va votar a favor. Demana als membres d’aquest grup 
municipal, doncs, que expliquin al Sr. Jordi Martí que allò que abans era impossible 
ara és possible.

Quant al Partit dels Socialistes, apunta que el Sr. Daniel Mòdol també va 
qualificar la proposta d’inviable i deia que només servia per alimentar la il·lusió 
dels veïns però que aquesta qüestió no es resoldria. Tanmateix, insisteix que ara 
s’està resolent. També recorda que el Sr. Mòdol va dir que es frivolitzava sobre 
aquest tema i es va abstenir en la votació.

Respecte al Sr. Mulleras, recorda que també s’hi va abstenir argumentant que 
es feia demagògia i que era una vergonya que l’ajuntament fes de banc amic de la 
Generalitat. Suposa que en aquest punt farà una intervenció en aquests mateixos 
termes.

En conclusió, comenta que el seu grup ja s’està acostumant al fet que facin una 
proposta elemental, positiva, que pot ajudar els veïns i a cobrir-ne les necessitats, 
i que els titllin de forassenyats. Tot i això, constata que aquells propostes que eren 
impossibles de dur a terme després es demostra que sí que és possible de fer-ho. 
Per tant, el Grup d'Esquerra Republicana continuarà fent el que han fet sempre en 
aquesta qüestió i en d’altres.

D’altra banda, nega que l’ajuntament financi ningú ni que faci de banquer. 
Indica que l’ajuntament compra uns immobles i amb aquesta operació de 
compravenda entre institucions, que es fa amb normalitat, la Generalitat rep uns 
fons que destinarà a la construcció de dues estacions a la Zona Franca. Entén, 
doncs, que això no és regalar diners, sinó un tracte i una col·laboració institucional 
que permet fer possible allò que molts grups municipals deien que era impossible, 
inviable i una frivolitat. Saluda, doncs, aquesta iniciativa, reconeix que s’hi ha 
posat imaginació i aplaudeix la gent que hi ha treballat per fer-la possible.

Per acabar, insisteix a preguntar si es vol o no es vol que el metro arribi a la 
Zona Franca, perquè aquesta és la qüestió de fons. Assegura que als veïns no els 
importa gaire si els diners que permetran construir aquesta infraestructura 
provenen de la Generalitat o de l’ajuntament. Així, doncs, espera que ambdues 
institucions facin la seva feina i que abans d’acabar el mandat els veïns de la Zona 
Franca puguin disposar d’aquesta infraestructura, després de tantes dècades de 
reivindicar-la, perquè tenen dret a tenir un transport ràpid i eficaç. Considera que 
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l’ajuntament els ho deu i es compromet a continuar fent tots els esforços 
necessaris, com ho han fet des del principi, per resoldre aquest tema.

El Sr. Mulleras exposa que al Grup Popular li agrada ser coherent i, per tant, 
repetirà el que ja havia dit en altres ocasions. Assenyala que tots els grups de la 
comissió volen que el metro arribi a la Zona Franca. Comenta que, curiosament, el 
metro no arriba a aquest barri però fa molts anys que hi passa per sota, anys 
durant els quals Esquerra Republicana de Catalunya ha governat a la Generalitat. 
Tanmateix, blasma que utilitzin els veïns de la Zona Franca com a hostatges per 
finançar la Generalitat, la qual utilitza aquests diners per fer altres coses i no pas 
el metro. Així, doncs, reitera que el metro ha d’arribar a la Zona Franca però els 
partits que han governat a la Generalitat no ho han fet possible.

Quant a la intervenció del portaveu del Grup de Ciutadans, li retreu que 
consideri el Partit Popular coresponsable del fet que el metro no arribi a la Zona 
Franca perquè recorda que el seu partit no ha governat mai a la Generalitat.

Pel que fa al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, pregunta si l’ajuntament realment necessita aquests 
immobles i quins usos els pensen donar. Demana, doncs, una resposta abans de la 
celebració del plenari del Consell Municipal.

En segon lloc, apunta que la valoració dels immobles és cabdal i pregunta si la 
compra s’ha fet a un preu adequat o si s’estan regalant diners a la Generalitat. 
Indica que, per saber-ho, cal tenir uns informes de valoració adients, els quals no 
consten a l’expedient. Així, comenta que alguns dels immobles s’han valorat 
externament i d’altres internament, encara d’altres s’han valorat mitjançant 
subhastes, de manera que no saben si el preu és l’adequat. A més a més, remarca 
que malgrat que en aquesta sessió el tinent d’alcalde Pisarello ha quantificat 
l’operació en 40 milions d’euros, la tinent d’alcalde d’Urbanisme havia parlat de 48 
milions d’euros, i pregunta si aquesta diferència correspon a l’IVA. Per tant, també 
demana que se’ls facilitin aquests informes abans de la celebració del plenari del 
Consell Municipal.

En tercer lloc, pregunta quines obligacions assumeix l’ajuntament en tant que 
propietari d’aquests immobles. Acusa l’alcaldessa Colau de convertir l’ajuntament 
en una gran immobiliària com Don Piso, perquè compra immobles a tot arreu, i 
recorda que aquesta immobiliària va acabar malament. A part de les obligacions 
d’inversió i de les obligacions corrents, pregunta quines inversions futures hipoteca 
l’ajuntament per poder comprar aquests immobles i quant costarà reformar-los, 
rehabilitar-los i donar-los l’ús que han de tenir en el futur. Assenyala que aquesta 
pregunta no es respon en l’expedient. Reitera que també vol saber quina despesa 
corrent comportarà en el futur aquesta adquisició.

Així, doncs, torna a reclamar una resposta a aquestes preguntes abans del 
plenari del Consell Municipal per poder fixar una posició rigorosa abans de la 
votació.

Tot seguit, comenta que, segons l’expedient, els immobles que es compren han 
d’estar lliures de càrregues i gravàmens, però en un altre apartat es diu que 
aquestes finques tenen afeccions fiscals. Pregunta si després de la compra 
quedaran lliures d’aquestes afeccions fiscals, quines són i si alguna té a veure amb 
l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, perquè 
considera que seria curiós que la Generalitat fos propietària d’un immoble i no 
hagués pagat aquest impost, que és un impost autonòmic.

Respecte a la comissió mixta de seguiment, creuen que els grups de l’oposició 
haurien de seguir les compres de l’ajuntament a la Generalitat, que no es limiten a 
les que consten en aquest expedient, tal com es veurà en una pregunta del Grup 
Popular inclosa en l’ordre del dia d’aquesta sessió. Diu que l’ajuntament dóna un 
finançament molt important a la Generalitat i amb aquestes adquisicions 
l’ajuntament hipoteca les seves inversions. Creu, doncs, que els grups municipals 
han de tenir aquesta informació i, si no poden formar part de la comissió de 
seguiment com a mínim els haurien de facilitar totes les actes de les comissions de 
seguiment.
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Per totes aquestes raons, anuncia la reserva de vot del seu grup i espera que les 
incògnites que ha plantejat es resolguin per poder fixar una posició amb més 
informació i amb més rigor.

El Sr. Garganté comenta que des de la CUP de Sants-Montjuïc veuen positiu 
aquest conveni perquè implica el compromís que el metro arribi als barris de la 
Marina, però lamenten que durant més de trenta anys totes les administracions, de 
tots els colors polítics, hagin oblidat aquesta zona de Barcelona. Celebren, doncs, 
que l’ajuntament i la Generalitat s’hagin posat d’acord perquè tenen l’obligació de 
posar el diner públic al servei de la gent i no s’entén que això no s’hagi fet abans. 
Assenyala que les conseqüències les han rebudes les més de trenta mil persones 
que viuen en aquests barris. Considera que aquesta línia de metro ha costat massa 
temps i massa diners, i a més a més es posarà en servei després de la línia que va 
a l’aeroport, que és la que van prioritzar tant l’ajuntament com la Generalitat, 
obeint les exigències del Mobile World Congress, i remarca que això ha ocasionat 
molts problemes de mobilitat a la Marina.

A continuació, critica que solament es posin en funcionament les estacions de 
Foneria i Foc Cisell, i quedarien pendents les estacions de la Provençana, la Font 
Cerdà, Motors, Zona Franca - Litoral, Zona Franca - Port, Zona Franca - ZAL, Zona 
Franca - Nova ZAL i Polígon Pratenc, zona on hi ha una gran concentració de 
polígons industrials i de treballadors i treballadores. Ignora quan es posarà en 
servei l’estació de Motors, exigida pel veïnat i que fa molta falta.

D’altra banda, apunta que en aquest conveni es parla de la línia 9 del metro 
quan en realitat es tracta de la línia 10.

Seguidament, exposa que aquests barris haurien d’haver estat la primera 
preocupació de les administracions i es pregunta si s’ha prioritzat el negoci. En 
aquest sentit, mostra preocupació perquè en els punts 1, 2 i 3 del conveni, i també 
en l’apartat d’antecedents de l’informe de Serveis Jurídics i de Patrimoni, es parla 
de desenvolupament d’activitat industrial, logística i firal, d’espais emergents 
d’oficines de nova construcció i d’un major desenvolupament de l’oferta de serveis, 
però, en canvi, s’hi troba a faltar un punt de vista de cohesió social i de 
convivència del veïnat per fer uns barris més acollidors i més oberts a la 
participació veïnal. Argumenta que aquesta visió centrada en el desenvolupament 
d’uns negocis és perillosa perquè pot portar a l’expulsió del veïnat. Per tant, admet 
que els veïns de la Marina volen el metro però sempre s’hauria d’acceptar que 
aquest model que posa els negocis per davant de la vida dels barris no hauria de 
ser l’únic possible.

Apunta que aquests barris, que han patit aïllament durant molts anys, 
disposaran de metro, però també s’hi construiran oficines i hotels, tal com 
demostra el fet que en el PEUAT es contempla que aquesta sigui una zona 4. Com 
a conseqüència, diu que tot serà molt més bonic, modern, funcional i sobretot més 
car. Pregunta si, en aquest context, hi haurà espai per a la gent dels barris, perquè
segons el PEUAT la Marina és un dels barris on hi haurà un creixement de l’activitat 
turística i això implica que s’hi poden arribar a construir 1.480 places hoteleres. 
Davant d’aquesta situació, que qualifica de bombolla immobiliària i hotelera, 
considera que s’han de prendre mesures perquè el metro no esdevingui un arma 
d’expulsió massiva de les veïnes. Així, reclama que el projecte garanteixi que no es 
construeixin solament oficines i hotels, i que eviti l’apujada previsible dels lloguers. 
Insisteix que aquests barris, que han estat oblidats i marginats durant molts 
d’anys, al peu de Montjuïc i a tocar del cementiri, ara podrien patir un procés de 
gentrificació.

En conclusió, després d’aquest balanç del conveni que es posa a votació, 
anuncia la reserva de vot del seu grup.

El Sr. Pisarello exposa que l’element principal del conveni és que permet que la 
línia 10 del metro arribi als barris de la Marina. Puntualitza que el nom oficial 
d’aquesta línia és tram 2 de la línia 9, malgrat que els veïns el coneguin com a línia 
10, cosa que crea confusió en la denominació.

A continuació, reitera que amb aquesta compra la Generalitat es compromet a 
fer una inversió finalista, tal com s’especifica en una de les clàusules del conveni, i 
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si aquesta inversió no s’arriba a fer l’operació es desfaria. Per tant, considera que 
l’ajuntament no fa de banc de la Generalitat i que aquest acord és diferent d’altres 
acords que s’havien fet anteriorment.

D’altra banda, afirma que a Barcelona hi ha necessitat de construir immobles 
perquè falten equipaments i habitatges. Pel que fa a l’edifici del Borsí, al districte 
de Ciutat Vella, assenyala que hi ha moltes propostes damunt la taula perquè el 
veïnat necessita que s’hi facin coses, com també passa amb l’edifici de Can Batlló. 
En aquest cas, comenta que les obres previstes tenen a veure amb la creació 
d’espais verds i habitatges. Insisteix que Barcelona necessita més habitatges per 
combatre la bombolla especulativa que s’està gestant i que preocupa molt al 
govern municipal. També reitera que calen més equipaments per al veïnat. Afirma, 
doncs, que aquesta operació està plenament justificada i es compromet a informar 
els grups municipals de com es va desenvolupant.

La Sra. Recasens diu que està acostumada que el tinent d’alcalde Pisarello obviï 
les intervencions del principal grup de l’oposició i no s’ha referit a cap de les 
reflexions que ha fet en la seva intervenció.

En primer lloc, insisteix que l’ajuntament tenia un superàvit de 100 milions 
d’euros i la signatura d’aquest acord, que no qüestiona, ha permès reduir el 
superàvit fins a 60 milions. Torna a preguntar, doncs, a què es destinaran aquests 
60 milions de superàvit, que prové de la bombolla immobiliària, si pensa fer una 
modificació de crèdit i si es faran altres inversions.

En segon lloc, torna a preguntar quin pla de despesa corrent acompanya els 
actius patrimonials que es compren.

Admet que el seu to pot ser vehement, però considera que les preguntes són 
clares. Assenyala que el tinent d’alcalde pot obviar aquestes preguntes però diu 
que qui calla atorga i, per tant, dóna per bo el seu silenci.

El Sr. Sierra no veu cap relació entre aquest punt de l’ordre del dia i la 
destinació que s’hagi de donar al superàvit de l’ajuntament i entén que el tinent 
d’alcalde no hagi respost a aquesta pregunta. En tot cas, el Grup de Ciutadans ha 
fet tres preguntes que tampoc no han estat respostes: si els grups municipals 
formaran part de la comissió de seguiment, si hi ha un calendari per al pagament, 
que segons el Sr. Pisarello està assegurat, cosa que posa en dubte, i de quina 
partida sortiran els 40 milions d’euros que costa l’operació. Reclama una resposta 
a aquestes preguntes.

Quant a la intervenció del Sr. Bosch, ironitza que quan el portaveu d’Esquerra 
Republicana ha afirmat que la funció dels regidors és resoldre els problemes dels 
ciutadans no es referia al seu partit, sinó als barcelonins. Tanmateix, tot i que 
coincideix amb ell que és una obvietat que el metro ha d’arribar a la Zona Franca, 
li recorda que des de l’any 2003 Esquerra Republicana és al govern, el metro havia 
d’entrar en funcionament l’any 2007 i encara no ho ha fet. També qualifica de 
bestial la desviació respecte del pressupost inicial en més de 14.000 milions 
d’euros. Li suggereix que informi els veïns d’aquest sobrecost i la quantitat 
d’hospitals, trams d’AVE, guarderies, col·legis i hospitals que es podrien fer amb 
aquests diners. Però també els hauria de dir que, per comptes de destinar aquests 
recursos a la construcció del metro, se’ls han gastat en ambaixades, en el Diplocat 
o en el DNI català, qüestions per a les quals la Generalitat sí que té diners. Critica 
que fa deu anys que anuncien l’arribada del metro a la Zona Franca des del Govern 
de la Generalitat, administració que té la responsabilitat de construir aquesta
infraestructura. Fent al·lusió al lema d’un Onze de Setembre que deia «Ara és 
l’hora», reclama que el Sr. Bosch digui als veïns d’aquest barri el dia i l’hora en 
què el metro hi arribarà. També li retreu que hagi dit que el metro arribarà a la 
Zona Franca amb una mica de sort i li suggereix irònicament que demani als veïns 
que juguin a l’Euromillón perquè, si tenen sort, encara que la Generalitat no hi posi 
aquests diners, els veïns podran pagar aquesta infraestructura.

El Sr. Bosch replica irònicament al Sr. Sierra que amb una mica de sort entendrà 
de què va aquest tema, que és intentar fer tot el possible i, si pot ser, que tots es 
posin d’acord perquè el metro arribi a aquests veïns que el volen, que el necessiten 
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i que l’han reclamat. Així, doncs, afirma que aquesta situació és un greuge 
comparatiu.

A continuació, anuncia el fot favorable del seu grup a les dues propostes d’acord 
que es posen a votació.

Tot seguit, pregunta al Grup de Ciutadans si li sap greu que s’avanci en aquest 
tema. Reconeix que aquesta actuació es podia haver fet abans i d’una manera 
diferent, i suggereix al Sr. Sierra que si coneix una manera de fer aquesta 
infraestructura més ràpidament i millor l’expliqui. En tot cas, insisteix que s’està 
tirant endavant i li pregunta si vol que tirin enrere.

D’altra banda, assegura que sap molt bé què ha d’explicar als veïns de la Zona 
Franca i que la gent d’Esquerra Republicana tenen la consciència neta i estan molt 
tranquils, així que aniran a aquests barris a explicar que han fet tots els esforços 
possibles i alguns d’impossibles per tal que puguin disposar d’un transport ràpid de 
ferrocarril urbà. Al seu torn, suggereix al Sr. Sierra que vagi a la Zona Franca i els 
expliqui que quan aquest tema es porta a la Comissió d’Economia i Hisenda no sap 
què ha de votar.

Quant a la intervenció del Sr. Mulleras, diu que també sembla que li sàpiga greu 
que aquest tema tiri endavant i es limita a criticar que vagi massa lent, que sigui 
massa car i dubta de tot. En tot cas, parlant d’obres que van massa lentes, que 
s’han encarit massa i que plantegen dubtes quant al finançament, li pregunta quan 
el Govern del Partit Popular acabarà les obres de l’estació de la Sagrera.

Reclama, doncs, una mica més de tranquil·litat i modèstia perquè estan 
intentant resoldre problemes i convindria que els grups municipals es posessin 
d’acord.

Finalment, pregunta al govern municipal, que és qui en té la responsabilitat, 
quina posició té respecte a les línies 9 i 10 del metro i a l’acabament d’aquesta 
obra tan important, sobretot pel que fa al tram central, que és el que transcorre 
pel municipi de Barcelona i que dóna sentit a l’arc orbital metropolità.

En aquest sentit, comenta que l’alcaldessa de Barcelona acaba de presentar 
unes esmenes al Parlament de Catalunya, cosa de la qual s’alegra perquè mesos 
enrere havia manifestat que no hi podia influir, i entre aquestes esmenes hi ha 
peticions per cedir les obres del tramvia a la ciutat de Barcelona, tot i que és una 
obra metropolitana, com també ho són les línies 9 i 10 del metro. Troba correcta 
aquesta reclamació, però assenyala que aquesta obra encara no té projecte i no se 
sap quan s’iniciarà. Contràriament, remarca que les obres de les línies 9 i 10 del 
metro tenen projecte, s’han fet els tràmits legals corresponents, les obres fa temps 
que es van començar, els túnels gairebé s’han completat i solament cal acabar 
aquesta obra. Pregunta, doncs, si no val més la pena intentar acabar allò que ja 
s’ha començat i que afecta tant la ciutat, més que no pas començar a demanar 
competències d’una cosa que encara no s’ha iniciat.

En conclusió, pregunta quina és la posició del govern municipal sobre les obres 
de les línies 9 i 10 del metro, si pensen ajudar més per completar-les o si es dóna 
per satisfet amb la construcció de dues estacions a la Zona Franca.

El Sr. Mulleras pregunta irònicament al Sr. Bosch si vol fer mèrits amb el Sr. 
Junqueras o amb la Sra. Colau, perquè ha posat més èmfasi a defensar aquest 
punt que el govern municipal mateix. Insisteix que Esquerra Republicana ha 
governat a la Generalitat des de l’any 2003 i el metro encara no ha arribat a la 
Zona Franca, que aquesta obra estava pressupostada en 2.000 milions i ja se 
n’han gastat 16.000. Pregunta si això també és culpa del dèficit fiscal i si qui roba 
és Espanya o algú altre. Insisteix, doncs, que tothom vol que el metro arribi a la 
Zona Franca, però acusa Esquerra Republicana de ser el primer responsable que 
aquesta infraestructura no s’hagi acabat perquè ha governat a la Generalitat i 
retreu al seu portaveu de voler-se atribuir el mèrit d’haver aconseguit acabar 
l’obra, mèrit que, si tinguessin rigor polític i coherència, no s’haurien d’atribuir. 
Reclama que no apliquin la tàctica del ventilador i que no parlin d’altres temes, 
sinó que se centrin en el metro de la Zona Franca i en l’incompliment de la 
Generalitat pel que fa a les seves obligacions i amb els veïns de la Zona Franca, 
quan hi ha altres coses per a les quals sempre hi ha recursos, de manera que 
finalment ha estat l’Ajuntament de Barcelona qui ha hagut de finançar aquesta 
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infraestructura, com també ha hagut de finançar escoles, escoles bressol, instituts 
o altres línies de metro.

Tot seguit, torna a reclamar rigor i apunta que estan parlant d’una operació de 
40 milions d’euros, 48 milions amb IVA, que són de l’Ajuntament de Barcelona. Per 
tant, pregunta al Sr. Bosch i als membres del govern si, abans de comprar un 
cotxe de segona mà, no pensarien si el preu és l’adequat, per què el necessiten i 
quin és el cost del manteniment. Això mateix és el que reclamen respecte de la 
compra d’aquests immobles, saber per què els necessiten, quina valoració real 
tenen i quines obligacions d’inversió i corrents impliquen. Espera, doncs, rebre una 
resposta abans de la celebració del Consell Municipal que ha d’aprovar aquestes 
mesures.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU i ERC i 
amb la reserva de vot de C's, PP i CUP. 

5. Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 22 de desembre de 2016, que 
aprovà el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya relatiu al finançament de determinades actuacions en el Tram II de la 
línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.

Tractada conjuntament amb el punt 4 de l’ordre del dia.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU i ERC i 
amb la reserva de vot de C's, PP i CUP. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal CIU:

6. La Comissió d'Economia i Hisenda insta al Govern municipal a presentar un 
informe en el termini màxim de tres mesos en el que s'identifiquin les diferents 
iniciatives de la anomenada economia col·laborativa, el seu estat de regulació, i les
propostes de regulació per evitar que esdevinguin economia submergida i 
competència deslleial a altres activitats econòmiques alhora que no generi una 
pèrdua de drets tant per part de les usuàries i consumidores, així com dels drets 
socials dels treballadors i treballadores.

El Sr. Blasi comunica que aquesta proposició ha estat transaccionada amb el 
govern i que els grups municipals ja tenen el nou redactat.

A continuació, exposa que l’economia col·laborativa és una realitat, però s’han 
d’escatir una sèrie d’incògnites, raó per la qual demanen una diagnosi sobre aquest 
àmbit i la regulació corresponent.

En primer lloc, indica que l’objectiu de la proposició és que l’economia 
col·laborativa no caigui en l’àmbit de l’economia submergida i, per tant, que no 
tributi. En segon lloc, també volen prevenir que aquest sector esdevingui una 
competència deslleial per a les empreses legalitzades. En tercer lloc, volen evitar 
els perjudicis que podria comportar un sector que no està correctament regulat, 
com ara la pèrdua de drets dels usuaris i consumidors, i la possible pèrdua de 
drets socials dels treballadors d’aquest àmbit.

Per aquestes raons, presenten aquesta proposició i demanen que en un termini 
de quatre mesos es presenti a la comissió un informe per poder fer una valoració 
crítica i constructiva de l’estat de l’economia col·laborativa.
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El Sr. Sierra anuncia el vot favorable a la proposició, en primer lloc perquè són 
favorables a fer una regulació d’aquest sector i d’identificar-ne les plataformes. 
Creu que aquest sector representa el futur i és un eina que ha permès a molts 
barcelonins pal·liar les dificultats que ha comportat la crisi econòmica.

Manifesta que el seu grup és contrari a l’economia submergida i a la 
competència deslleial, però creu que s’ha de diferenciar de l’economia 
col·laborativa de les plataformes que no són legals i que són fórmules empresarials 
que es volen aprofitar d’aquesta figura per treure’n un profit. De fet, apunta que 
precaritzen el mercat laboral i opina que l'Administració ha de tenir una actitud 
ferma contra aquestes plataformes.

El Sr. Bosch exposa que el seu grup és favorable a potenciar l’economia 
col·laborativa. Recorda que quan es va presentar el Pla de foment de l’ocupació 
juvenil de qualitat i l’Estratègia d’ocupació per a Barcelona van advertir de la 
necessitat d’encetar un debat sobre els efectes d’aquest tipus d’economia sobre les 
relacions laborals i sobre els drets dels treballadors. Indica que no han de pensar 
en termes de segle XX i, per tant, aquest sector creixent i cada cop més pròsper 
gràcies a les noves tecnologies s’ha de tenir en compte.

A continuació, anuncia el vot favorable a aquesta proposició perquè posa 
l’accent a distingir l’economia col·laborativa d’altres sectors. En aquest sentit, 
opina que el desenvolupament del programari lliure o iniciatives com les del banc 
del temps o cooperatives entrarien de ple en l’àmbit de l’economia col·laborativa, 
però hi altres iniciatives que es cobreixen amb aquesta disfressa però que no 
realment no formarien part d’aquest sector, com ara grans xarxes d’intermediaris 
que fan negoci des de qualsevol punt del planeta i que juguen amb impunitat 
respecte de la fiscalitat o del control de les condicions laborals.

El Grup d'Esquerra Republicana creu que s’ha de vetllar per una economia al 
servei de les persones, enfocar-la cap al segle XXI i combatre les companyies que 
volen fer negoci amb un missatge enganyós. Per aquesta raó, anuncia el vot 
favorable a la proposició.

El Sr. Mulleras exposa que a vegades, amb una confusió volguda, s’ha tractat 
l’economia submergida com a economia col·laborativa. El Grup Popular entén que 
aquesta economia no ha de ser submergida perquè sigui acceptada i respectada 
per tothom. Per tal que això no passi, indica que s’ha de regular i s’han de garantir 
els drets dels treballadors, dels consumidors i dels emprenedors. Remarca que una 
economia ha de ser legal perquè d’aquesta manera contribueix a finançar l’estat 
del benestar i els seus beneficis també són un benefici per a la societat.

Per aquestes raons, opina que tant des de l’Ajuntament de Barcelona com des 
de la Generalitat de Catalunya haurien d’ajudar a regular aquest àmbit, que ha 
tingut un creixement exponencial durant els últims anys.

D’altra banda, opina que el PEUAT podria ser una bona eina per regular aquesta 
activitat en el sector del turisme, per tal de fer emergir aquesta economia i 
normalitzar-la a efectes econòmics, fiscals i socials.

Anuncia, doncs, el vot favorable del seu grup a la proposició pels arguments que 
acaba d’exposar i perquè entenen que l’economia submergida no té raó de ser i no 
s’ha de confondre amb l’economia col·laborativa, que ha de ser legal, regulada i 
normalitzada en la societat.

El Sr. Garganté comenta que el dia anterior el col·lectiu del taxi va fer una 
protesta contra un àmbit que s’anomena economia col·laborativa però que en 
realitat implica precarietat o explotació. Recorda que l’11 de juny de 2014 hi va 
haver una vaga de taxistes a tot Europa contra l’empresa Uber i d’altres de 
similars, i tot allò que aquestes empreses impliquen. Afegeix que l’any 2007, amb 
la crisi de les bombolles immobiliària, de derivats i de deute públic, es va obrir la 
porta a aquest tipus de negocis de manera massiva.

Pel que fa a l’empresa Uber, assenyala que un col·laborador, tal com
l’anomenen, ha de pagar un 20 % dels ingressos a l’empresa. A més a més, 
remarca que aquestes empreses són expertes a minimitzar el pagament dels 
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impostos, tal com és el cas de Google. Per contra, subratlla que un taxista destina 
aquest 20 % dels ingressos al pagament d’impostos, que serveixen per pagar 
diversos serveis, com l’ensenyament o la sanitat pública. D’altra banda, afirma que 
un viatge en taxi suposa un contracte que garanteix unes condicions laborals i de 
servei, i una assegurança en cas d’accident, cosa que no es pot dir del model Uber.

Seguidament, comenta que un executiu d’Airbnb havia afirmat que hi ha normes 
per a les persones i normes per als negocis, però que les persones d’aquestes 
plataformes són persones-negoci i per a aquesta categoria no hi ha cap protecció.

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició.

La Sra. Ballarín anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, després 
d’haver-se acordat la transacció. Apunta que l’economia col·laborativa és un dels 
fenòmens econòmics més importants dels darrers anys i cal delimitar-ne clarament 
l’àmbit. A més a més, comenta que aquest fenomen ha estat potenciat per les 
noves tecnologies i la globalització, i ofereix grans oportunitats però també riscos 
importants perquè pot donar lloc a competència deslleial, al frau fiscal, pot atacar 
les bases mateixes de l’estat del benestar i els drets dels consumidors. Pensa, 
doncs, que és un fenomen que cal governar i afrontar el repte. Creu que aquesta 
proposició ho permet.

El Sr. Via exposa que la lògica de la política econòmica del govern pel que fa a 
l’impuls de l’economia plural sota criteris de sostenibilitat individual, social i 
ecològica els porta a afirmar la necessitat d’impulsar a la ciutat de Barcelona allò 
que anomenen empresa responsable o empresa ciutadana. Des d’aquesta lògica, 
doncs, el govern coincideix en els aspectes que tots els grups han exposat respecte 
de la problemàtica derivada del món de l’economia col·laborativa.

A continuació, informa que el govern treballa en dues línies. La primera és una 
línia crítica, conceptual, a la instrumentalització de les plataformes digitals que 
tiren endavant projectes presumiblement d’economia col·laborativa però que creen 
problemàtiques d’elusió fiscal, d’alteració de la legislació laboral, de precarització i 
de foment de l’economia submergida, entre altres consideracions com ara la 
gentrificació. El govern, doncs, és crític amb aquest model i està desenvolupant un 
conjunt de mesures per fer front a aquesta situació, en la línia de les que ha 
exposat el regidor Colom en l’àmbit de les instal·lacions irregulars en l’àmbit del 
turisme. També es desenvolupen mesures en l’àmbit de la mobilitat, amb accions 
de formació a la Guàrdia Urbana i de coordinació entre aquest cos i els Mossos 
d’Esquadra per perseguir l’ús il·legal dels sistemes de transport que s’han 
esmentat. A més a més, apunta que hi ha una taula permanent de coordinació 
entre les àrees de l’ajuntament i la Taula Tècnica del Taxi per treballar aquests 
temes.

La segona línia en que treballa el govern és el foment de l’economia 
col·laborativa democràtica, basada en plataformes cooperatives que garanteixin 
l’exercici d’aquesta activitat econòmica des de la democràcia, tant des del punt de 
vista dels usuaris com dels treballadors, de manera que sigui possible optimitzar 
els avantatges d’aquest sistema pel que fa a la innovació socioeconòmica. En 
aquest sentit, informa que el govern impulsa dues grans línies d’intervenció. En 
primer lloc, han creat un grup de treball, que es diu BarCola, que aglutina dinou 
entitats que promouen l’economia col·laborativa democràtica a la ciutat de 
Barcelona, mitjançant el qual es dóna suport a diferents esdeveniments, actes, 
trobades formatives i d’extensió del concepte d’economia col·laborativa.

Finalment, informa que des de Barcelona Activa s’està desenvolupant un 
programa formatiu, en el qual participen vint projectes nous d’economia 
col·laborativa.

El Sr. Blasi agraeix el suport a la proposició, de manera que s’aprovarà per 
unanimitat. Creu que tots els portaveus coincideixen en la necessitat de resoldre 
les confusions per saber què és economia col·laborativa i què no ho és. També 
celebra que hi hagi acord en com s’ha d’abordar aquest fenomen, en les 
implicacions de les noves tecnologies i de la globalització, i en les oportunitats i els 
riscos d’aquesta economia. Insisteix, doncs, en la necessitat de vetllar perquè no hi 
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hagi economia submergida ni competència deslleial amb les persones que ho fan 
bé. També destaca que s’ha de vetllar pels drets dels usuaris, dels consumidors i 
dels treballadors.

Esperen, doncs, que en el termini de quatre mesos tindran l’oportunitat de 
debatre l’informe que s’ha de fer, i que de forma conjunta es pugui establir 
l’objectiu de l’Ajuntament de Barcelona envers aquest fenomen. En qualsevol cas, 
comenta que hauran de tenir en compte les competències de cada administració, 
però està segur que, si l’ajuntament té clares les bases d’allò que vol en l’àmbit de 
la regulació, tindrà una capacitat d’influència més gran.

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el 
vot favorable del PSC, el Sr. Blasi expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra 
expressa el vot favorable de C's, el Sr. Bosch expressa el vot favorable d'ERC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova amb el redactat següent:

La Comissió d’Economia i Hisenda insta al Govern Municipal a identificar els 
sectors on estan apareixent iniciatives de l’anomenada economia col·laborativa i 
impulsar propostes de regulació per evitar esdevinguin economia submergida i 
competència deslleial a altres activitats econòmiques alhora que no generi una 
pèrdua de drets tant per part de les usuàries i consumidores, així com dels drets 
socials dels treballadors i treballadores. I a presentar un informe de seguiment de 
l’estat de la proposició en el termini màxim de quatre mesos.

Del Grup Municipal C's:

7. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que es constitueixi a l'Ajuntament 
de Barcelona un espai de debat, amb representació de tots els Grups municipals, 
sobre l'escorxador de Mercabarna amb la finalitat de fixar un posicionament 
respecte al futur de la instal·lació, per tal d'elevar-lo al Consell d'Administració de 
Mercabarna.

El Sr. Sierra exposa que l’Ajuntament de Barcelona no té la totalitat de les 
accions de Mercabarna i des que el Grup Municipal de Ciutadans forma part del 
consell d’administració d’aquesta societat han plantejat el debat sobre què s’ha de 
fer amb l’escorxador. Aquest debat no s’ha produït en el si del consell 
d’administració però creuen que s’ha de fer per valorar si Barcelona ha de 
menester o no un escorxador municipal. També opina que s’ha de tenir en compte 
que des de Mercabarna s’inverteixen milers d’euros en aquesta instal·lació per 
millorar-la, per adequar-la a determinats sacrificis o per al seu manteniment. El 
seu grup opina que aquest debat s’ha de fer internament per no escenificar 
possibles discrepàncies i perquè l’ajuntament tingui una posició unitària en el si del 
consell d’administració sobre si s’ha de continuar gastant diners. D’altra banda, 
apunta que s’ha de plantejar si seria convenient reconvertir aquesta instal·lació en 
un espai per a majoristes o si realment es vol que s’hi facin sacrificis d’animals, 
tenint en compte que la major part de la producció càrnica que es consumeix a la 
ciutat de Barcelona prové d’animals sacrificats en origen.

Matisa que aquest espai de debat que reclamen no ha de ser necessàriament 
una comissió ni una taula de treball, sinó que podria consistir simplement en dues 
reunions, una per plantejar les qüestions que són objecte del debat i una altra per 
acordar una posició, que s’elevaria al consell d’administració de Mercabarna.

La Sra. Recasens exposa que des de fa molts anys creix la preocupació entre 
l’opinió pública al voltant del bon tracte dels animals, també en els escorxadors. 
Davant d’aquesta inquietud social, assenyala que la Federació Catalana 
d’Indústries de la Carn va encarregar a l’IRTA un protocol de benestar animal per 
als escorxadors catalans. Fruit d’això, apunta que l’escorxador de Mercabarna va 
ser el primer escorxador de Catalunya a obtenir un certificat, l’any 2011, emès per 
l’Institut Comunitari de Certificació. Aquest certificat implica que periòdicament uns 
auditors visiten l’escorxador i comproven que es compleix el protocol, el qual 
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contempla aspectes com el transport, la descàrrega, l’estabulació i el sacrifici. 
Afegeix que el certificat es renova cada sis mesos i, per tant, insisteix que la 
inspecció és periòdica.

A continuació, assenyala que en aquest escorxador s’han fet inversions 
importants, sobretot per complir amb el Pla de seguretat. Afirma que també es 
compleixen els estàndards marcats per l’Agència Catalana de Seguretat.

Tanmateix, pel que fa a la proposició, comenta que els grups municipals ja estan 
representats en el consell d’administració de Mercabarna i, per tant, diu que no és 
cert que no s’hi produeixi un debat sobre l’escorxador. En aquest sentit, assenyala 
que en el darrer consell d’administració es va parlar d’un estudi que s’havia 
encarregat a l’Institut Cerdà sobre els diferents models de gestió dels escorxadors 
públics a tot Espanya, el qual constata que la tendència és que els escorxadors no 
siguin dins dels mercats majoristes, tret de casos com el de Saragossa o València, 
on hi ha clients grans que fan servir l’escorxador i li donen viabilitat, sinó que 
siguin a prop dels productors. Afegeix que aquest estudi constata la tendència a la 
privatització dels escorxadors.

En tot cas, creu que aquest debat s’ha de fer en el marc del consell 
d’administració de Mercabarna i, per tant, no veu clar que s’hagi de fer un debat 
circumscrit als grups municipals. Remarca que en aquest consell d’administració hi 
ha transparència absoluta, tal com va poder comprovar de primera mà els darrers 
quatre anys, quan va ser membre del govern municipal, i coneix la preocupació de 
Mercabarna per la viabilitat de l’escorxador.

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició.

La Sra. Capdevila opina que l’escorxador és un dels equipaments importants de 
Mercabarna, que té una llarga trajectòria com a escorxador de servei, on els clients 
porten els animals per sacrificar-los. D’altra banda, reconeix que fa anys que 
aquest equipament és deficitari i per exemple l’any 2014 va tenir un dèficit de 
gairebé mig milió d’euros. Apunta que hi ha diverses raons que expliquen aquest 
dèficit, com el fet que solament s’hi concentri una part de la cadena de producció 
càrnica, el canvi d’hàbits en el consum, un major consum de carn de baix cost com 
el porcí i l’aviram, que no se sacrifiquen a Mercabarna, la concentració dels 
escorxadors en origen per abaratir costos o la importació creixent de boví de 
Polònia.

Assenyala que des de Mercabarna s’han analitzat diversos escenaris per al futur 
de l’escorxador i s’han valorat els pros i contres de cada opció per tal de facilitar la 
màxima informació als membres del consell d’administració. Per aquest motiu, i 
atès que tots els grups municipals del consistori són presents en aquest consell 
d’administració, el Grup d'Esquerra Republicana entén que ja tenen accés a tota la 
informació sobre aquest equipament i, per tant, no creuen que calgui crear un altre 
espai de debat que planteja la proposició de Ciutadans.

D’altra banda, indica que el consell d’administració de Mercabarna els fa arribar 
amb molta antelació l’ordre del dia dels consells d’administració i tota la 
documentació. Així, doncs, si es donés el cas que es presentés un projecte definitiu 
per a aquest escorxador i s’hagués de votar, el Grup d'Esquerra Republicana no 
tindria cap problema a reunir-se amb la resta de grups municipals per parlar-ne.

Per totes aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup en aquest punt.

El Sr. Mulleras admet que Mercabarna és una empresa que no és cent per cent 
municipal, però indica que l’ajuntament hi té una posició dominant i, per tant, 
Mercabarna té una posició de privilegi a l’hora de desenvolupar l’activitat 
econòmica. També reconeix que tots els grups municipals estan representats en el 
consell d’administració i que el debat sobre l’escorxador no és nou i en l’anterior 
mandat ja se’n va parlar. A més a més, dubta que hi hagi cap membre del consell 
d’administració que no parli d’aquesta qüestió, perquè és un dels problemes que 
Mercabarna i Barcelona tenen pendent de resoldre, ja que l’escorxador té una 
importància econòmica no solament per a l’empresa, sinó per a tota la ciutat.

A continuació, remarca que els darrers anys hi ha hagut uns canvis de tendència 
que han fet que l’escorxador generi pèrdues i que se’n qüestioni el futur. Al Grup 
Popular no li sembla malament que es creï l’espai de debat que es proposa perquè 
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els grups municipals puguin parlar sobre aquesta qüestió. Si bé reconeix que tenen 
presència al consell d’administració de Mercabarna, apunta que també hi ha una 
comissió delegada en la qual no estan representats els grups de l’oposició, raó per 
la qual no saben si aquesta comissió delegada té accés a algun tipus d’informació 
que no arriba al consell d’administració. Tanmateix, deixa clar que sempre que el 
seu grup ha demanat informació al consell d’administració de Mercabarna els l’han 
facilitada.

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, amb el 
benentès que entenen que aquest és un problema important, que s’ha d’abordar 
des de Mercabarna, però que també és important que s’abordi des de 
l’ajuntament, perquè les conseqüències no són solament per a l’empresa, sinó per 
a tota la ciutat.

El Sr. Garganté exposa que fa temps que cal fer un debat en profunditat sobre 
el model i els objectius estratègics de Mercabarna. En aquest sentit, considera que 
el Pla triennal presentat al darrer consell d’administració era una mera continuació 
del que s’havia fet fins aleshores i no aportava cap novetat, tal com van manifestar 
diversos membres del consell, entre els quals hi havia el representant de la CUP. 
Remarca que el problema de l’escorxador és antic i fa temps que exigeix una 
solució definitiva, però que no pot estar desvinculada del debat estratègic de 
Mercabarna. Per tant, considera que no té cap sentit plantejar aquesta qüestió de 
forma aïllada, tal com proposa el Grup de Ciutadans. A més a més, entén que el 
debat sobre l’escorxador i sobre l’estratègia de futur de Mercabarna s’ha de fer de 
manera àmplia i participada, amb els agents econòmics implicats, amb els 
treballadors i també amb els ens polítics i socials, l’ecologisme organitzat i el 
conjunt del territori, perquè l’activitat de Mercabarna no afecta exclusivament la 
ciutat de Barcelona.

Per aquestes raons, anuncia l’abstenció del seu grup i emplaça el govern a 
impulsar un espai de debat ampli per discutir el futur de l’escorxador, però també i 
especialment dels objectius estratègics de Mercabarna amb relació a les activitats
que s’hi duen a terme, la sobirania alimentària, l’impacte ambiental i la relació amb 
el territori.

La Sra. Ballarín anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. Entén que 
aquesta és una nova manifestació del que qualifica de «comissionitis» d’alguns 
grups de l’oposició, que demanen la creació de comissions sobre allò que pertoca 
però també sobre allò que no pertoca. En aquest cas, considera que no pertoca.

Seguidament, exposa que l’escorxador és una instal·lació de Mercabarna, que és 
una empresa pública participada majoritàriament per l’ajuntament mitjançant 
BSM, però també hi són presents el Consell Comarcal del Barcelonès i Mercasa. 
Indica que, com a empresa pública, té els òrgans propis per autogovernar-se i que 
les decisions més importants que tenen a veure amb el present i amb el futur de 
l’empresa municipal es prenen des del consell d’administració, en el qual hi ha 
representats tots els grups municipals, tant els del govern com els de l’oposició.

Entén, doncs, que no pertoca crear cap espai formal de debat perquè després 
proposarien un altre espai de seguiment. Creu que hi ha prou transparència i prou 
informació, de manera que els grups municipals coneixen la situació de les 
inversions relacionades amb la seguretat a l’escorxador i amb el seu bon 
funcionament. Esmenta el compliment contractual de totes les obligacions que té 
Mercabarna respecte a l’escorxador. Així, doncs, reitera que els grups municipals 
saben que poden accedir a tota la informació que els calgui. En aquest sentit, 
remarca que en el darrer consell d’administració es va delegar a la comissió 
executiva l’estudi de totes les informacions i se li va demanar que fes una proposta 
concreta sobre el futur de l’escorxador.

El Govern considera que aquesta és la línia de treball que s’ha de seguir. A part 
d’això, troba convenient que hi hagi un diàleg informal i es posa a disposició dels 
grups municipals perquè tant ella, com a presidenta de Mercabarna, com el 
conseller delegat els ofereixin totes les informacions que els sol·licitin.
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El Sr. Sierra lamenta que no s’accepti aquesta proposició perquè el Grup de 
Ciutadans fa un any i mig que és al consell d’administració de Mercabarna i recorda 
que el primer cop que hi van assistir van obrir aquest debat, si bé admet que és 
una qüestió que s’hi ha tractat des de fa molt de temps. En tot cas, considera que 
aquesta qüestió no és aliena a la ciutat de Barcelona i que és molt important per la 
quantitat de diners que suposa quant a manteniment, per la inversió necessària en 
una instal·lació envellida i per les pèrdues que s’hi produeixen. Per tant, considera 
que l’Ajuntament de Barcelona ha de tenir una posició respecte a aquesta qüestió.

A continuació, reitera que el seu grup ha plantejat el debat sobre aquest 
escorxador en el si del consell d’administració de Mercabarna des del primer 
moment i en el darrer consell d’administració el van tornar a plantejar, però 
sempre se’ls respon que poden tenir tota la informació que vulguin i fer tot el 
debat necessari, però no hi ha cap resolució. Mentrestant, l’ajuntament continua 
invertint diners en una instal·lació que no sap si vol mantenir, però que està 
condicionada pel mig milió d’euros de pèrdues anuals i també pels milers d’euros 
que s’han invertit en aquesta instal·lació.

Finalment, torna a lamentar que la resta de grups municipals rebutgin l’espai de 
debat que els proposen. En tot cas, anuncia que el seu grup exigirà la celebració 
d’un consell d’administració extraordinari per debatre únicament i exclusiva el 
tema de l’escorxador per a la ciutat de Barcelona.

La Sra. Ballarín assenyala que la decisió es prendrà quan tinguin tots els 
elements necessaris per prendre la decisió correcta, perquè no es volen precipitar. 
D’altra banda, comenta que la situació no és tan extrema com vol fer veure el Sr. 
Sierra i apunta que Mercabarna és una empresa que té beneficis.

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el 
vot contrari del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot contrari de CIU, el Sr. Sierra 
expressa el vot favorable de C's, la Sra. Capdevila expressa l'abstenció d'ERC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa l'abstenció 
de la CUP. Es rebutja.

Del Grup Municipal ERC:

8. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a 
presentar en un termini màxim d'un mes el Pla anual Conjunt per a l'Ocupació de 
l'any 2017 on s'hi inclouran, a banda dels eixos i mesures previstos a l'Estratègia 
per l'Ocupació de Barcelona 2016-2020, com a mínim, els següents eixos i línies de 
treball: pro activitat de l'Administració en detecció i cerca dels col·lectius i 
persones destinatàries de les polítiques d'ocupació, seguiment individualitzat a mig 
i llarg termini de les persones beneficiàries, condicions laborals, polítiques de 
proximitat, formació, emprenedoria i reemprenedoria i economia col·laborativa fent 
especial èmfasi en la diversitat de la població barcelonina i amb la perspectiva de 
gènere. Caldrà garantir, de forma permanent, la participació dels Grups municipals 
en el disseny i seguiment tant d'aquestes Plans anuals com de l'execució de 
l'Estratègia per l'Ocupació 2016-2020.

El Sr. Bosch exposa que amb aquesta proposició plantegen un conjunt d’eixos 
per a un pla d’ocupació municipal, que els sembla que és necessari. Subratlla la 
situació de crisi precedent, i concretament la crisi d’ocupació, malgrat que els 
darrers anys hi ha hagut una millora en aquest aspecte i que a la ciutat de 
Barcelona s’ha passat de 114.000 aturats l’any 2013 a 78.864 el desembre de 
2016. Manifesta satisfacció per aquesta tendència, però tanmateix constata que les 
condicions laborals a la ciutat de Barcelona i a bona part del món occidental cada 
cop són més precàries i amb uns sous que fan estendre la precarització del treball. 
Així, assenyala que el 40 % de l’atur a Barcelona es concentra als districtes de Nou 
Barris, Sant Andreu i part de Sant Martí, mentre que el 50 % de l’atur correspon a 
dones, amb un salari mitjà 8.250 euros inferior al dels homes. A més a més, indica 
que entre gener i novembre de 2016 es van signar a prop d’un milió de contractes 
a Barcelona, però gairebé el 86 % eren temporals i, d’aquests, un 40 % de menys 
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d’un mes. Així, doncs, constata que l’ocupació s’incrementa, però que aquesta 
ocupació cada cop és més precària i més mal pagada, raó per la qual s’ha d’actuar.

Com a primera línia d’actuació, recorda que temps enrere van defensar una 
iniciativa de la plataforma Anem a Mil perquè l’Ajuntament de Barcelona acceptés 
un salari mínim de ciutat de mil euros.

En segon lloc, creu que l'Administració ha de ser proactiva a l’hora de col·laborar 
amb centres de formació professional, ja siguin duals o no, i que puguin gestionar 
programes de segona oportunitat per garantir l’assoliment dels objectius del pla. 
Assenyala, doncs, que s’han d’anar a buscar les persones beneficiàries del pla, 
perquè bona part dels problemes de desocupació es produeixen perquè aquestes 
persones tenen moltes dificultats per buscar feina i trobar oportunitats. 

Un tercer punt que destaca de la seva proposta és el suport a l’emprenedoria i 
reclama programes específics d’emprenedoria i reemprenedoria. Així, reivindica el 
suport a empresaris individuals i microempreses per afavorir la continuïtat o la 
recuperació de l’activitat empresarial.

En conclusió, proposen que s’implementi un pla d’ocupació que tingui en compte 
una formació intensiva i una perspectiva de gènere per reequilibrar la desocupació. 
També demana que es tingui en compte la diversitat i que el pla beneficiï totes les 
persones, dins de la pluralitat de col·lectius que hi ha a la ciutat de Barcelona.

La Sra. Recasens exposa que el mes de setembre de 2016 es va reunir per 
primera vegada la Taula per a l’Ocupació a Barcelona. Assenyala que aquest 
organisme és molt similar a la Taula Barcelona Creixement, però el govern va voler 
canviar-li el nom per fer veure que tenia una estratègia pròpia per a l’ocupació.

D’altra banda, comenta que la setmana anterior el seu grup municipal es va 
reunir amb el director executiu d’Estratègies per al Foment de l’Ocupació, el Sr.
Paco Ramos, per parlar de les polítiques d’ocupació del govern actual. En aquesta 
reunió van corroborar que en aquest moment les polítiques d’ocupació que impulsa 
el govern de Barcelona en Comú són exactament les mateixes que hi havia 
anteriorment, de manera que hi ha continuïtat en aquesta matèria, fins al punt que 
els van reconèixer obertament que els plans d’ocupació que s’estan executant són 
els que van acordar el Partit dels Socialistes i el govern de Convergència i Unió en 
el marc de la negociació dels pressupostos de 2015. En aquesta mateixa reunió es 
van interessar pels quaranta plans d’ocupació que es van dissenyar per als 
manters, plans que el govern va anunciar ostentosament el 9 de març de 2016. 
Recorda que el 17 d’agost de 2016 el govern va anunciar que ja s’estava fent la 
selecció de les persones que es podrien beneficiar d’aquests quaranta plans 
d’ocupació. Apunta que finalment aquests quaranta plans d’ocupació no s’han 
pogut executar perquè aquestes persones no estan regularitzades i no tenen els 
permisos legals.

Per tant, acusa el govern de ser frívol en un tema tan important com l’atur i 
manifesta que les polítiques d’ocupació haurien de ser una estratègia de govern 
per a tot el mandat. Constata, però, que l’únic que fa és continuar amb les 
polítiques que va impulsar el govern anterior.

Finalment, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, tot i que els 
agradava més la proposta original, que proposava que els grups municipals 
poguessin participar de manera permanent en el disseny i seguiment d’aquests 
plans, mentre que el text transaccionat parla d’un espai estable de participació. 
Pregunta per què el govern ha volgut canviar aquesta expressió.

La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. En primer lloc, 
anuncia el suport del seu grup a la proposició perquè el principal problema per als 
barcelonins és l’atur, segons el Baròmetre de Barcelona, malgrat que els indicadors 
apunten que aquesta situació comença a estabilitzar-se i que el nivell d’ocupació 
augmenta. Tanmateix, són conscients que l’ocupació que es genera és precària, 
mal pagada i amb unes condicions manifestament millorables. En definitiva, 
assenyala que aquesta proposta demana passar del diagnòstic a la concreció dels 
plans d’ocupació, de manera que siguin eficaços. Tal com han reclamat 
reiteradament, apunta que aquests plans s’han d’adreçar als col·lectius més 
afectats per l’atur, com els majors de quaranta-cinc anys, joves amb una formació 
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professional insuficient o dones, col·lectius que pateixen una situació de 
precarització greu.

A continuació, reitera que se sumen a la proposta perquè l’atur continua essent 
un dels problemes principals en el conjunt de la ciutat i perquè veuen que el 
govern municipal segueix una dinàmica d’impulsar mesures antieconòmiques, que 
limiten la creació d’ocupació en determinats sectors econòmics de la ciutat molt 
dinàmics, com el sector dels serveis, del turisme o del comerç. També observa que 
les traves administratives comencen a ser un dels problemes principals perquè 
determinades empreses tecnològiques puguin arrelar-se a la ciutat. Per aquestes 
raons, el Grup de Ciutadans insisteix que Barcelona ha de ser un espai on es creïn 
les millors condicions per generar oportunitats de treball i de negoci, i, per tant, 
llocs de treball de qualitat.

Finalment, indica que la ciutat ha continuat funcionant amb el dinamisme que la 
caracteritza, però augura que aquesta situació no durarà gaire temps i, per tant, 
creu que ha arribat el moment que aquests projectes d’ocupació siguin eficients i 
s’adrecin als col·lectius de la ciutat que tenen més dificultats per incorporar-se al 
mercat laboral. Reclama que aquesta sigui la prioritat principal del govern 
municipal, atès que és el problema principal per als barcelonins, segons indica el 
Baròmetre.

El Sr. Mulleras recorda que el mes de setembre anterior el govern va presentar 
l’Estratègia per a l’ocupació a Barcelona 2016-2020. Remarca que des del primer 
moment el Grup Popular va posar de manifest que aquesta mesura de govern no 
tenia un calendari d’implementació i que mancava concreció en moltes qüestions. 
Admet que es tractava de línies orientatives, però vagues i genèriques. En aquest 
sentit, creu que la proposició que presenta el Grup d'Esquerra Republicana pretén 
concretar aquesta estratègia amb línies d’actuació concretes.

A continuació, apunta que aquestes línies d’actuació han de cercar no solament 
la creació d’ocupació, sinó també la creació d’ocupació estable i de qualitat tan 
aviat com sigui possible. Tanmateix, assenyala que s’han d’establir uns objectius 
quantificats per poder valorar si aquestes mesures han tingut èxit o no, i si han 
influït en la millora del benestar social dels ciutadans de Barcelona. El seu grup 
considera, per tant, que calen actuacions concretes en política d’ocupació, 
adreçades sobretot als col·lectius més castigats per la crisi i amb més dificultats 
per obtenir un lloc de treball, que són els majors de quaranta-cinc anys, els joves i 
els aturats de llarga durada, que sovint són els mateixos. Així, doncs, creu que són 
necessàries mesures d’orientació, d’acompanyament i de formació per a aquests 
col·lectius, i accions de promoció del comerç de proximitat i de la indústria, tant la 
tradicional com la tecnològica. Troba a faltar aquestes mesures concretes, tal com 
posa de manifest la proposició, i reclama que s’implementin tan aviat com sigui 
possible.

Per aquestes raons, anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, i 
també voten a favor que els grups municipals presents a la comissió puguin 
participar en el disseny, en el seguiment i també en la possible avaluació de les 
mesures.

Finalment, fent referència al canvi produït amb la transacció, comenta que no 
sap si aquesta participació dels grups municipals serà estable o permanent, perquè 
a vegades la permanència no és estable i l’estabilitat no és permanent. En tot cas, 
reclama que aquest seguiment es pugui fer de forma efectiva.

El Sr. Garganté planteja una esmena in voce. La CUP - Capgirem Barcelona creu 
que aquest pla hauria d’incloure el rol de l’ajuntament com a generador d’ocupació 
i agent galvanitzador de l’economia de la ciutat mitjançant la intervenció 
econòmica activa basada en les municipalitzacions i la intervenció directa en la 
configuració del model econòmic de la ciutat, sobretot tenint en compte l’informe 
sobre externalitzacions que ha presentat el govern com a resposta a una pregunta 
del seu grup municipal. Remarca que aquest informe diu literalment que 
actualment la gestió indirecta de l’ajuntament cobreix al voltant de 250 serveis, 
dels quals aproximadament el 55 % correspon a serveis que es presten a la 
ciutadania i el 45 % són serveis necessaris per al funcionament de l’ajuntament. 
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Aquest volum de serveis externalitzats ocupa al voltant de 14.800 treballadors i 
treballadores, i representa un import anual de 582 milions d’euros. Puntualitza que 
aquestes dades no contemplen les empreses que no són cent per cent municipals, 
consorcis, fundacions i associacions on també participa l’ajuntament, les quals 
donarien unes xifres encara més elevades. Reclama, doncs, que l’ajuntament, com 
a dinamitzador de l’economia, canviï la fisonomia econòmica de la ciutat, generi 
ocupació de qualitat i drets socials bàsics per a les classes populars.

Seguidament, subratlla que es pot sortir de l’atur però amb una feina que no 
permet sortir de la pobresa i, per tant, per capgirar aquesta situació cal tenir uns 
serveis municipals forts i públics, on els treballadors i treballadores tinguin les 
mateixes condicions de seguretat contractual, laborals i sou.

Per tant, proposa que en algun dels punts de la proposició s’inclogui la frase 
«serveis a internalitzar i oferta pública d’ocupació».

El Sr. Bosch accepta l’esmena de la CUP i també el text transaccionat amb el 
govern.

El Sr. Pisarello comparteix els criteris exposats en la proposició que planteja el 
Grup d'Esquerra Republicana perquè de fet són els mateixos que contemplava 
l’Estratègia per a l’ocupació que va presentar el govern, és a dir, la preocupació 
per l’ocupació de qualitat, la incorporació de criteris de gènere i també, tal com 
proposa la CUP, la consideració de l’ajuntament com a agent que, tot que no té 
competències en matèria laboral, pot incidir, de vegades indirectament, en la 
creació d’ocupació de qualitat. Això es fa mitjançant un programa d’enfortiment de 
recursos humans, de les municipalitzacions i també mitjançant la contractació 
pública, la batalla pel salari mínim de ciutat o la inclusió de clàusules socials i 
laborals en la contractació pública.

Per aquestes raons, el govern és favorable a presentar el pla que es proposa. En 
aquest sentit, comenta que l’Estratègia per a l’ocupació ja contempla la 
presentació de plans anuals que concretin l’estratègia, i assegura que aquest pla 
d’ocupació per a l’any 2017 estarà a punt durant el mes de febrer. També estan a 
favor que es produeixi aquest debat i anuncia que aquest pla es debatrà en la 
sessió del mes de febrer. D’altra banda, el govern es compromet a generar un 
espai estable per discutir aquest pla amb els grups de l’oposició.

Quant a l’elaboració del pla, comenta que ha estat consensuat amb els actors 
socials i econòmics rellevants, tal com fan totes les administracions que tenen 
competències en aquesta matèria. Això no impedeix, però que es pugui fer un 
debat entre els grups municipals i que hi hagi espais on l’oposició pugui participar.

Finalment, celebra la presentació d’aquesta proposició perquè estan d’acord amb 
els criteris de fons que s’hi plantegen.

La Sra. Recasens demana que es llegeixi com queda el text de la proposició 
després de l’acceptació de l’esmena in voce presentada per la CUP o que se’ls lliuri 
per escrit, de manera que cada grup pugui redefinir la seva posició.

El Sr. Garganté demana que entre els punts de la proposició s’inclogui el text 
«serveis a internalitzar i oferta pública d’ocupació», i aclareix que no té cap 
preferència pel lloc on s’ha d’incloure aquesta frase.

La Sra. Recasens entén que la proposta de la CUP és que en el pla anual, que 
contempla uns eixos i unes mesures, s’inclogui la internalització de serveis. Essent 
així, anuncia el vot favorable del seu grup.

El Sr. Mulleras reitera que el Grup Popular era favorable a la proposició 
presentada per Esquerra Republicana originalment, en la qual es parlava de 
concretar i de quantificar l’Estratègia per a l’ocupació que es va presentar com una 
mesura de govern. Entenen que ara es barregen conceptes ideològics i s’hi 
introdueixen uns temes de gestió que no tenen res a veure amb la concreció 
d’aquesta estratègia, la qual entén que ha de ser molt més ampla, genèrica i que 
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ha de mirar cap al conjunt de la societat. Per aquesta raó, anuncia l’abstenció del 
seu grup.

La Sra. Mejías creu que la incorporació de la possibilitat de remunicipalitzar 
determinats serveis els posarà sobre la pista dels objectius que es planteja el 
govern perquè aquesta mesura es traduirà en una dotació pressupostària i tindrà 
un impacte en el nivell de personal i en la contractació pública. Entén que el 
contingut del pla s’haurà de votar quan el govern el presenti i, per tant, manté el 
vot favorable a la proposició.

El Sr. Pisarello expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el 
vot favorable del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. 
Mejías expressa el vot favorable de C's, el Sr. Bosch expressa el vot favorable 
d'ERC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S'aprova amb el redactat següent:

La Comissió d’Economia i Hisenda acorda instar al Govern Municipal a presentar 
en el termini màxim d’un mes el Pla anual per l’Ocupació 2017 on s’hi inclouran, 
entre els eixos i mesures previstos a l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-
2020, el següents: pro activitat de l’Administració en detecció i cerca dels 
col·lectius i persones destinatàries de les polítiques d’ocupació, seguiment 
individualitzat a mig i llarg termini de les persones beneficiàries, condicions 
laborals, polítiques de proximitat, formació, emprenedoria i reeemprenedoria, 
economia col·laborativa, serveis a internalitzar i oferta pública d’ocupació, fent 
especial èmfasi en la diversitat de la població barcelonina i amb la perspectiva de 
gènere. I garantir un espai estable de participació dels grups Municipals amb el 
Govern respecte dels Plans anuals d’Ocupació i la seva execució en el marc de 
l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020.

Del Grup Municipal PP:

9. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern Municipal a 
presentar un informe en el termini de 30 dies sobre l'impacte econòmic i 
d'ocupació (inversió, possibles indemnitzacions i en llocs de treball directes i 
indirectes) que comporta per a la ciutat de Barcelona la paralització dels projectes 
d'allotjaments turístics, des de la implantació de la suspensió de llicències al juliol 
de 2015, tant els que ja disposaven de certificats d'aprofitament urbanístic com 
dels que no ho tenien, però ja havien iniciat la tramitació administrativa municipal 
(desglossat per projectes hotelers).

El Sr. Mulleras recorda que el Grup Popular, a la sessió de la Comissió 
d’Economia i Hisenda del mes de març de 2016, va presentar una proposició molt 
semblant a la que presenten ara i que va ser aprovada amb el suport de tots els 
grups municipals excepte Barcelona en Comú i la CUP. En aquell moment se’ls va 
dir que era l’inici de la moratòria i encara no es podia quantificar l’impacte 
econòmic en la ciutat, criteri que la majoria de grups no van compartir i, per tant, 
van donar suport a la proposta. En aquest moment es troben a la recta final de la 
moratòria i el seu grup entén que el govern acceptarà que aquest impacte ja es 
pot quantificar, raó per la qual presenten una proposició molt similar a la que van 
presentar l’any anterior.

Tot seguit, exposa que moltes polítiques públiques tenen incidència en la presa 
de decisions de les persones i de les empreses. En el cas de Barcelona, assenyala 
que polítiques de l’ajuntament poden tenir aquesta influència, positiva o negativa, 
en les decisions de les persones i de les empreses de la ciutat.

Apunta que una de les primeres decisions del govern actual va ser la suspensió 
de llicències de totes les activitats d’allotjament turístic a tota la ciutat, decisió que 
es va prendre el mes de juliol de 2015 i que actualment ha tornat a ser notícia a 
causa de l’aprovació definitiva del PEUAT. Assenyala que aquesta moratòria 
finalitza el mes de març al districte de Gràcia i el mes de juliol a tota la ciutat. 
Recorda que la suspensió de llicències afectava els establiments d’allotjament 
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turístic, tant hotels habitatges d’ús turístic, albergs de joventut i residències 
d’estudiants, que el govern assimilava a allotjaments turístics. Aquesta mesura va 
paralitzar trenta-vuit projectes, que actualment es troben en litigi amb 
l’Ajuntament de Barcelona, projectes que ja tenien certificat d’aprofitament 
urbanístic i d’altres que no el tenien però que ja n’havien començat la tramitació 
municipal mitjançant les llicències d’activitat corresponents.

Després d’un any i mig volen saber quines implicacions econòmiques ha tingut 
aquesta mesura a la ciutat de Barcelona, demanda que li sembla que és de sentit 
comú. Comenta que tant el Grup Municipal Popular com altres grups han demanat 
reiteradament aquesta informació i el govern sempre havia respost que no la tenia, 
però dies enrere la tinent d’alcalde va parlar a la premsa l’impacte econòmic que 
ha tingut per a l’ajuntament no fer els hotels del Rec Comtal, el de Drassanes i 
l’alberg de la Vila Olímpica, que va quantificar entre 150 milions i 200 milions 
d’euros. Per tant, conclou que es possible que el govern sí que tingués aquesta
informació i no la volgués facilitar als grups de l’oposició. Reclama, doncs, que el 
govern sigui transparent, que faci aquests informes tan aviat com sigui possible i 
que doni tota la informació als barcelonins.

A continuació, recorda que, com va dir en una altra ocasió, des del món 
empresarial s’havia quantificat l’impacte que tenia aquesta moratòria i parlaven de 
3.000 milions d’euros d’inversió paralitzats, de pèrdues per a les empreses 
barcelonines de 260 milions d’euros i de la pèrdua de 10.000 llocs de treball 
directes i indirectes. El seu grup vol saber si aquestes dades són correctes o no i, 
per tant, reclama que l’ajuntament faci un informe sobre aquest impacte.

En conclusió, demanen informació sobre la inversió no feta, cost de les possibles 
indemnitzacions, llocs de treball directes i indirectes que s’han perdut a causa de 
les decisions del govern municipal des del juliol de 2015. Demanen aquesta 
informació desglossada per projectes hotelers, amb el cost que ha suposat per 
cadascun dels projectes paralitzats. Opina que aquesta petició és senzilla de 
satisfer i creu que el govern municipal ja té aquesta informació. Per tant, per una 
qüestió de transparència i de democràcia, el govern hauria de facilitar als grups 
municipals i a tots els barcelonins aquestes dades.

La Sra. Recasens anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició, la qual 
creu que és molt oportuna. Assenyala que l’ocupació dels hotels durant el darrer 
any s’ha incrementat al voltant d’un 5 % quan pernoctar a la ciutat és un 10 %
més car, tendència que creix. De fet, apunta que es preveu que l’any 2018 els 
increments de preu seran d’un 10 % o d’un 12 %, increments que atribueix, entre 
altres causes, a la moratòria hotelera. Pensa que quan l’alcaldessa va decretar la 
moratòria no pretenia que hi hagués una inflació dels preus dels hotels ni de les 
inversions hoteleres, però això és el que ha succeït. A més a més, indica que les 
inversions hoteleres s’han desplaçat a municipis del voltant.

Malgrat aquestes dades, vol fer esment d’unes declaracions que fa fer el regidor 
Montaner pocs dies enrere arran que el comprador de la Torre Agbar va decidir no 
tirar endavant la construcció d’un hotel. Aquest regidor va manifestar que aquesta 
era una bona notícia per a la ciutat i per als veïns del barri, ho considerava un èxit 
i una victòria, igual que en el cas del Deutsche Bank. Va dir textualment que el 
procés és molt feixuc, l’entorn no volia que es fes l’hotel i, per tant, la tramitació 
no ha tingut facilitats. Això ha fet que s’ho repensessin. Qualifica aquestes 
declaracions de greus i assenyala que s’ha perdut una inversió d’una cadena 
hotelera i milers de llocs de treball, però des del punt de vista de Convergència i 
Unió s’ha perdut quelcom més important, la garantia de la seguretat jurídica de 
l’Ajuntament de Barcelona com a administració, perquè un promotor o un 
propietari tenia un certificat urbanístic que li garantia l’obtenció d’una llicència, que 
és un acte reglat, i veu que per culpa de les dificultats que li posa aquesta 
administració s’ha de desdir del projecte.

En conclusió, denuncia que, després d’onze mesos de mandat, la ideologia està 
per sobre dels interessos dels actors que generen llocs de treball. Considera que 
les declaracions del Sr. Montaner indueixen la prevaricació. Pregunta, doncs, si el 
regidor va fer aquestes declaracions amb coneixement de causa, volen saber si es 
retracta i, si es confirma que l'Administració pública ha fet una actuació lesiva en 
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un acte reglat com és l’obtenció d’una llicència, ho considerarien una prevaricació. 
Finalment, pregunta si el govern municipal té constància d’aquestes declaracions.

La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia el vot 
favorable del seu grup a la proposició. Exposa que s’està acabant la tramitació per 
a l’aprovació d’un pla d’allotjaments turístics absolutament restrictiu i que deixarà 
en suspens molts projectes i inversions, cosa que posa en risc el concepte de 
seguretat jurídica, que és una de les condicions principals que el seu grup va posar 
per flexibilitzar i modificar aquest pla que el govern municipal vol tirar endavant. 
Recorda que també va ser el seu grup el primer que va denunciar que aquestes 
actuacions de caràcter unilateral, sense saber-ne les conseqüències sobre 
determinats projectes de la ciutat, podien comportar nombroses demandes i 
contenciosos administratius, que podrien derivar en indemnitzacions milionàries 
per rescabalar els projectes que han quedat atrapats per una decisió arbitrària i 
unilateral del govern municipal.

Assenyala que el govern havia dit que no tenien notícia de cap contenciós però 
al cap d’uns mesos, transcorregut el termini establert per interposar-ne, va 
comunicar que n’hi havia cinquanta-tres, alguns dels quals corresponien a grans 
projectes, però molts altres a projectes petits vinculats a emprenedors que havien 
iniciat un procediment amb la intenció de complir totes les condicions que marcava 
la llei però que després es van veure sorpresos per una decisió arbitrària que ha 
posat en risc el resultat final d’aquests projectes. Afegeix que molts dels projectes 
ja havien aconseguit la certificació urbanística i també s’han posat en risc. Rebla 
que la suspensió de llicències a Ciutat Vella, de caràcter absolutament 
indiscriminat, també ha posat en risc projectes de negoci bastant importants.

Per tant, considera que l’informe que es demana en aquesta proposició és 
oportú perquè el món empresarial i la Cambra de Comerç han donat unes xifres, 
però l’ajuntament ha de fer una reflexió per saber exactament l’impacte que han
tingut les decisions que pren el govern municipal en l’àmbit de l’ocupació i en 
l’àmbit econòmic, i per analitzar la imatge i el missatge que es dóna quan es posa 
en risc el projecte d’algú que vol fer una inversió milionària, que compleix amb 
totes les condicions i fa tots els procediments establerts. Reitera, doncs, que 
aquesta proposta és encertada, que pot donar unes dades concretes, i anima el 
govern municipal a fer arribar a tots els grups la informació que té sobre l’impacte 
en inversió i en llocs de treball d’aquestes mesures.

El Sr. Bosch anuncia l’abstenció del seu grup perquè troba que la proposició té 
sentit. Assenyala que en aquest moment s’està produint el desenllaç de moltes 
coses que es van iniciar l’estiu de 2015. Així, apunta que es va dictar una 
moratòria que no va ser consensuada i els grups de l’oposició se’n van assabentar 
per la premsa. Creu que molts grups hi podrien haver aportat millores però la falta 
d’acord no ho va fer possible. Per tant, opina que aquesta mesura es podia haver 
fet millor i es podrien haver evitat alguns perjudicis, com ara la consideració, que 
ara s’està començant a introduir en el PEUAT, que el problema de saturació 
turística en molts barris pot arribar a ser una solució en altres barris o districtes. 
Apunta que en el moment d’aprovar la moratòria el govern no va tenir en compte 
aquesta consideració i va recórrer a la solució universal, decisió que ha generat 
perjudicis, com ho demostra el fet que quan s’exhaureix la moratòria es planteja 
d’una forma bastant diferent. Entén, doncs, que hi ha un punt de crítica 
fonamentada al plantejament d’aquesta mesura que es va fer de bon principi.

Tanmateix, indica que la proposició del Grup Popular no esmenta el fet que la 
política de deixar fer en aquest àmbit té conseqüències, sobretot amb l’alta 
saturació turística i l’alta inflació dels preus immobiliaris que hi ha a Barcelona, en 
bona part connectats amb el fenomen dels apartaments turístics il·legals. Entén, 
doncs, que hi ha d’haver limitacions. Reitera que la proposició se centra en els 
perjudicis, però replica al Sr. Mulleras que aquesta situació s’ha de reequilibrar 
amb la regulació necessària, i el Grup d'Esquerra Republicana creu que aquesta ha 
de ser molt estricta perquè, en cas contrari, arruïnaran el sector del turisme.
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En conclusió, considera que aquesta proposició no té un equilibri idoni. Creu que 
cal posar l’accent en els dos aspectes i, per aquesta raó, reitera que la posició més 
lògica i més coherent és abstenir-se en aquest punt.

El Sr. Garganté exposa que la informació que demana la proposició presentada 
pel Grup Popular és parcial i, per tant, pressuposa un ús tendenciós dels seus 
resultats. Assenyala que el grup proposant ja havia demanat aquest estudi abans 
de decretar-se la moratòria, suposa que deuria preguntar sobre aquesta qüestió 
durant la moratòria i quan està a punt d’expirar hi torna a insistir.

En tot cas, opina que aquesta cerca de dades hauria d’incloure el càlcul de veïns 
expulsats, l’augment de preus a causa de l’activitat turística, inclosos els preus de 
l’habitatge o l’evolució de la precarietat a què es veu sotmesa la població en totes 
les facetes, aspectes que la proposició del Grup Popular no contempla. Com a 
exemple, esmenta que l’increment del preu dels lloguers a Barcelona ha estat molt 
notori i té molt a veure amb els usos de l’habitatge turístic, amb llicència o sense. 
En concret, apunta que al llarg de 2016 el preu del lloguer ha pujat un 13,7 % i 
des del gener de 2014 la pujada ha estat d’un 43,5 %. Creu que no cal explicar 
com han pujat els sous de mitjana durant aquests dos anys.

D’altra banda, opina que les dades s’haurien d’emmarcar en un estudi 
exhaustiu, i això no és el que vol el grup proposant, de les empreses i fons 
d’inversió que hi ha darrere de projectes paralitzats per analitzar d’on procedeixen 
realment els capitals i si realment la moratòria ha significat una pèrdua per als 
ciutadans o per als comptes d’explotació d’aquestes empreses.

Finalment, creu que seria il·lustratiu que aquest informe contemplés les ajudes 
directes i indirectes que el sector rep de les administracions mitjançant reducció 
d’impostos, promoció turística amb recursos provinents de l’impost o mitjançant 
ajudes de promoció en fires, per tal de comparar si durant la moratòria s’ha 
detectat algun canvi o no.

Per totes aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició.

El Sr. Colom respon al Sr. Mulleras que les preguntes sobre aquesta qüestió les 
hauria d’adreçar a la tinenta d’alcaldia Janet Sanz i les hauria de formular en la 
Comissió d’Urbanisme, mentre que en la Comissió d’Economia hauria de preguntar 
sobre turisme. Tal com ha reiterat en diverses ocasions, apunta que el govern està 
fent estudis sobre l’impacte del turisme, perquè això és el que interessa a la seva 
regidoria. En aquest sentit, diu que en el marc del Pla estratègic de turisme el 
govern ha encarregat diversos estudis que diran quins són els efectes d’aquesta 
activitat, tant els positius com les externalitats negatives. Li suggereix que llegeixi 
l’estudi sobre l’impacte del lloguer vocacional en el mercat de lloguer residencial de 
Barcelona.

A continuació, exposa que no es pot fer un informe sobre uns efectes econòmics 
sense contemplar totes les externalitats perquè seria una anàlisi parcial. Així, 
remarca que el Sr. Mulleras, que és economista, sap prou bé que s’han de fer 
equilibris i l’anàlisi ha de valorar tots els efectes de l’activitat turística, tant els 
positius com els negatius, com ara l’increment del preu del lloguer, la gentrificació 
o l’afectació econòmica. Recorda que algú preguntava si era millor tenir un hotel o 
un edifici d’oficines, i considera que tant quan es parla d’una opció com de l’altra 
s’exclouen altres tipus d’activitats econòmiques. Considera, doncs, que s’han de 
valorar els costos d’oportunitat.

En tot cas, indica que la valoració ha de ser general, perquè cada un dels edificis 
se suma als que ja existeixen. Així, assenyala que si una zona de la ciutat 
solament tingués edificis d’oficines es convertiria en un polígon, si solament hi 
hagués hotels o allotjaments turístics es convertiria en un parc temàtic i si només 
hi hagués edificis residencials seria una ciutat dormitori. El Govern, doncs, creu 
que és important que hi hagi una mixtura i, per tant, no es pot fer una anàlisi 
individual, sinó en conjunt, valorant totes i cadascuna de les diverses combinacions 
que hi ha.

El Sr. Mulleras felicita irònicament el Sr. Pisarello perquè ha aconseguit que, 
amb el que qualifica de fusió per absorció, el PSC canviï el vot, perquè l’any 
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anterior va votar a favor d’aquesta proposta i ara hi votaran en contra, i també ha 
aconseguit canviar el vot d’Esquerra Republicana, que havia votat a favor i ara 
s’abstindrà. Remarca que no estan votant el PEUAT, sinó que es facin uns informes 
d’impacte econòmic que creu que són adients i que la societat barcelonina també 
els demana. Considera que el que el govern municipal, amb el que qualifica de 
talibanisme ideològic, fa una demostració de força en el cas de la Torre Agbar i 
diuen una cosa però en volen dir una altra i prefereixen que s’hi facin oficines de 
luxe per comptes d’un hotel, com també ha passat amb l’edifici del Deutsche Bank, 
on el govern prefereix que s’hi facin pisos de luxe en lloc d’un hotel.

La Sra. Ballarín anuncia el vot contrari del seu grup, però matisa que aquesta 
posició no és conseqüència del que ha dit el portaveu del Grup Popular.

El Sr. Colom argumenta que el temps i l’economia són dinàmics, i no es poden 
fer anàlisis estàtiques, tal com pretén el Sr. Mulleras, ni tampoc no se li poden 
atribuir paraules que no ha dit. En aquest sentit, reitera que no és que prefereixi 
un equipament per sobre d’un altre, sinó que hi ha costos d’oportunitat i no es pot 
fer cap anàlisi sense conèixer les diverses alternatives.

Pel que fa a les declaracions que va fer el Sr. Montaner, es remet al que ja va 
dir la tinenta d’alcaldia d’Urbanisme, que les va matisar.

D’altra banda, quant a l’augment del preu per pernoctar a Barcelona, assenyala 
que és un tema important i creu que n’hauran de parlar, però pregunta si es vol 
defensar el turisme de baix cost i si és bo que augmentin els costos, perquè això 
permetrà regular el turisme. En tot cas, el que preocupa al govern és com es 
reparteix el turisme per la ciutat i apunta que aquest és el sector que ha generat 
més activitat econòmica a Barcelona durant els últims anys però, en canvi, és el 
que manté els salaris més baixos.

Per tant, considera que aquesta font d’activitat econòmica s’ha de regular i s’han 
de prendre decisions que permetin que els beneficis generats es reparteixin tant 
com sigui possible i reverteixin en el conjunt de la ciutat.

La Sra. Recasens demana quina ha estat la matisació que la Sra. Sanz ha fet 
sobre les declaracions del Sr. Montaner.

El Sr. Colom respon que aquestes declaracions són públiques.

La Presidenta, davant de la insistència de la Sra. Recasens a rebre una resposta, 
comenta que si el Sr. Colom no vol respondre dóna per tancat el debat.

El Sr. Colom sol·licita temps per donar una resposta i, davant la negativa de la 
presidenta perquè ja ha esgotat el temps d’intervenció, demana que no digui que 
no ha volgut respondre.

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el 
vot contrari del PSC, la Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. 
Mejías expressa el vot favorable de C's, el Sr. Bosch expressa l'abstenció d'ERC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
contrari de la CUP. Es rebutja.

Del Grup Municipal CUP:

10. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al govern de Barcelona en 
Comú i el PSC a realitzar una consulta vinculant pels veïns i veïnes de la Vila de 
Gràcia sobre els diferents models i possibilitats d'elements interiors (pàrking per 
vehicles privats, supermercat, etc.) que es proposen pel Mercat de l'Abaceria 
Central.

El Sr. Garganté llegeix el text de la proposició. Exposa que l’any 2015 el govern 
anterior es va reunir amb un grup de paradistes del mercat de l’Abaceria Central i 
els va informar que abans de dos anys començarien les obres de remodelació. 
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Segons l’assemblea de la CUP de Gràcia aquesta informació era insuficient perquè 
la major part dels paradistes no tenia una informació general i els botiguers de 
l’entorn i els veïns i veïnes de la vila de Gràcia no en tenien cap. Afegeix que en 
aquell moment semblava que l’ajuntament considerava aquest projecte com a 
definitiu, sense comptar amb l’opinió dels veïns del barri.

A continuació, comenta que hi va haver un canvi de govern i el nou equip, 
format per Barcelona en Comú i darrerament el PSC, havia de fer la redacció de 
l’estudi previ de viabilitat de les obres de remodelació i, per tant, el seu grup va 
pensar que s’obria la possibilitat de fer-lo més econòmic, perquè el cost previst és 
de 35 milions d’euros, més ràpid i sobretot més adaptat a les necessitats de la vila. 
Entre moltes altres qüestions, entenen que és una contradicció construir un 
aparcament al mercat, tenint en compte que el barri està molt congestionat, que el 
trànsit rodat és un dels causants de la mala qualitat de l’aire i que ja hi ha prou 
aparcaments en aquesta zona. Finalment, també considera que en un mercat s’hi 
fa compra de proximitat i, per tant, no s’hi va amb cotxe o, en tot cas, el model no 
hauria de ser aquest.

D’altra banda, la CUP entén que cedir un espai important del mercat a un 
supermercat no és un bon model per ajudar el comerç petit dels voltants ni el 
model de mercat que consideren més adient per als veïns i veïnes.

A continuació, assenyala que la plataforma Gràcia, cap a on vas?, el moviment 
popular de Gràcia i la Xarxa d’Aliments de Gràcia tampoc comparteixen aquest 
model de mercat. Així, un dels temes que aquestes entitats han plantejat és el de 
la participació, de la decisió col·lectiva de com ha de ser el mercat de l’Abaceria. 
En aquest sentit, comenta que el 21 de gener a la plaça de la Revolució i a la plaça 
de la Vila es farà una taula rodona i un debat obert sobre quin futur es vol per al 
mercat de l’Abaceria i convida els regidors a assistir-hi perquè coneguin les 
crítiques al model que es proposa i els plantejaments i propostes que fan les 
entitats.

La CUP- Capgirem Barcelona creu que una decisió d’aquest tipus no la poden 
prendre solament la junta del mercat i el govern municipal, sinó que són els veïns i 
veïnes de la vila de Gràcia els que haurien de dir l’última paraula sobre com 
s’hauria de realitzar aquesta inversió. Per tant, demana que es faci una consulta 
vinculant.

El Sr. Blasi anuncia el vot contrari a la proposició, no perquè no creguin en 
processos participatius i en consultes, sinó perquè entenen que la remodelació 
d’aquest mercat ja ha comptat amb processos participatius suficients i informats 
tant durant el mandat anterior com durant l’actual.

En segon lloc, vista la trajectòria del govern actual, afirma que aquest no creu 
en les consultes i sempre hi posen tots els entrebancs possibles. Suposa, doncs, 
que en aquest cas també hi posarà excuses.

En tercer lloc, el seu grup no vol que aquesta remodelació pateixi més 
endarreriments. Assenyala que en la part expositiva de la proposició ja es constata 
la necessitat d’aquesta remodelació.

En qualsevol cas, diu que si el govern no compleix algun dels compromisos que 
ha adquirit el seu grup ho denunciarà oportunament.

La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans. Anuncia el vot 
contrari del seu grup a la proposició, entre altres raons perquè considera que la 
reforma del mercat de l’Abaceria ja no pot esperar més i que aquesta reforma és 
necessària perquè torni a ser un mercat dinàmic, tal com ho demostren les dades. 
Subratlla que el 32 % dels locals interiors són buits, com també el 28 % dels locals 
exteriors.

A continuació, assenyala que s’han fet moltes reunions al barri de Gràcia per 
explicar el projecte, el cost de la remodelació i quina afectació pot tenir per als 
veïns, com la que es va fer el 3 d’agost de 2016, on es va explicar detalladament 
la proposta de modificació. Per tant, considera que els veïns i les organitzacions 
han tingut diverses ocasions per conèixer aquesta proposta.

Pel que fa a algunes de les plataformes a què s’ha referit el Sr. Garganté, el 
Grup de Ciutadans té constància que no representen la totalitat ni la majoria dels 



NÚM. 6 28-2-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1417

veïns, ni dels paradistes ni dels comerciants de la zona, de manera que aquesta 
opinió és una més que s’ha d’afegir a totes les opinions existents.

Quant a l’aparcament, nega que sigui per a ús privat i recorda que a les 
reunions informatives ja es va dir ben clar que es planteja com un espai logístic 
per a ús de paradistes, de manera que es minimitzi l’impacte en l’entorn causat 
per la càrrega i descàrrega de mercaderies, especialment en un espai de trama 
urbana petita com és la travessera de Gràcia. A més a més, apunta que hi haurà 
un espai d’aparcament per als clients, cosa que troba lògica per facilitar l’accés al 
mercat i evitar col·lapses.

En relació amb el supermercat, indica que les reformes que s’han fet en altres 
mercats han demostrat que aquest és un element d’atracció de clients per al 
mercat de productes frescos. Per tant, no creu que aquesta instal·lació signifiqui 
una competència si l’oferta és diversificada, tal com ho expressen tots els 
paradistes. Per tant, el seu grup està d’acord en la instal·lació del supermercat, 
perquè és un element de dinamització de les compres als mercats municipals.

La Sra. Capdevila exposa que la reforma del mercat de l’Abaceria és un projecte 
llargament reivindicat pels paradistes i molt necessari per revitalitzar un mercat 
que ha viscut un declivi progressiu, amb unes instal·lacions obsoletes, una pèrdua 
constant de clients i el tancament de gairebé un terç de les parades. En definitiva, 
considera que aquesta és una assignatura pendent per a l’ajuntament perquè és el 
darrer dels grans mercats de la ciutat que encara s’ha de reformar, amb l’objectiu 
de renovar-ne les instal·lacions i dinamitzar el teixit comercial de l’entorn.

A continuació, recorda que, malgrat el suport dels paradistes a la proposta inicial 
de reforma, elaborada per l’Institut Municipal de Mercats, el debat que es va 
produir a Gràcia sobre la idoneïtat d’instal·lar-hi un supermercat, sobre les 
dimensions que havia de tenir l’aparcament i sobre la possibilitat d’ampliar l’oferta 
comercial amb l’entrada de cooperatives de consum va fer aturar el procés de 
renovació. Així, durant l’any 2016 es va realitzar un procés participatiu que va 
portar a fer diferents estudis externs sobre algun dels aspectes que havien generat 
el debat. Finalment, a final de juliol es va presentar el projecte de reforma, que 
tenia un cost inferior al que apunta la CUP, de 25 milions d’euros i no 35 milions, i 
incorporava algunes de les demandes realitzades, com ara la reducció de la 
superfície del supermercat o la inclusió de cooperatives de consum. Destaca que 
aquesta projecte té el suport del 95 % dels paradistes del mercat de l’Abaceria.

Un cop acabat el procés de participació, realitzats els estudis i presentat un 
projecte definitiu de reforma consensuat amb els diferents agents, el Grup 
d'Esquerra Republicana no entén quin objectiu tindria fer una consulta sobre 
aquests aspectes, que reitera que ja s’han debatut, procés que comportaria tornar 
a demorar aquesta remodelació tan necessària i reclamada pels paradistes.

Per aquestes raons, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició.

El Sr. Mulleras recorda que el Consell de Districte de Gràcia es va posicionar de 
forma majoritària a favor d’aquest projecte, que inclou aparcament i supermercat, 
en la sessió plenària celebrada el mes de novembre de 2015, a proposta del Grup 
Popular. També recorda que el mes de maig de 2016 la Comissió d’Economia i 
Hisenda, també arran d’una proposició del Grup Popular, es va posicionar de forma 
majoritària a favor d’aquest projecte de remodelació del mercat de l’Abaceria.

Entén, doncs, que la democràcia s’ha posicionat a favor d’aquest projecte i ho 
ha fet de dues maneres, mitjançant el Consell de Districte de Gràcia i de la 
Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona. Pregunta al portaveu 
de la CUP si creu en el sistema democràtic, mitjançant el qual es trien els regidors, 
o si només creu en la democràcia quan el beneficia a ell o al seu grup.

Tot seguit, argumenta que els veïns de Gràcia, el mercat i els comerciants estan 
a favor d’aquest projecte per a l’Abaceria. Admet que encara eren més favorables 
al projecte inicial, que tenia un consens unànime i ara hi ha algunes discrepàncies 
sobre la cessió d’una part del mercat a una cooperativa que, a més a més, no se 
sap de quin tipus serà. Però remarca que aquest projecte encara té un suport 
majoritari.
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Per aquestes raons, no solament per convicció, perquè creuen que aquest és un 
bon projecte per al mercat de l’Abaceria i per al barri de Gràcia, sinó perquè, a 
més a més, de forma majoritària i democràtica el consistori s’ha pronunciat 
favorable al projecte, anuncia el vot contrari del seu grup a la proposició. Afegeix 
que aprovar aquesta proposició suposaria tornar a paralitzar el mercat de 
l’Abaceria, i ja ha estat paralitzat massa mesos per culpa de la CUP i dels que 
qualifica com als seus amics de Gràcia, que també són amics de la Sra. Colau i no 
sap si del PSC, atès que comparteixen el govern municipal. El Grup Popular, per 
tant, no vol permetre que es torni a paralitzar aquesta remodelació i, perquè estan 
a favor dels veïns de Gràcia, dels comerciants i dels paradistes del mercat de 
l’Abaceria, que és una part important del cor que batega al districte de Gràcia, 
reitera el vot contrari del seu grup a la proposició.

La Sra. Ballarín anuncia el vot contrari dels grups del govern a la proposició 
perquè pretén reobrir un tema que ha estat molt treballat i que ja està tancat. 
Assenyala que si es tornés a obrir endarreriria o fins i tot aturaria de manera 
definitiva la remodelació d’un mercat que està en una situació crítica.

D’altra banda, assenyala que una consulta vinculant no és el procediment 
adequat per aprovar les reformes del mercat. Recorda que s’han reformat molts 
mercats, sempre amb participació, i considera que hi ha uns processos democràtics 
de presa de decisions. En el cas del mercat de l’Abaceria, comenta que s’ha fet un 
dels processos més participats de remodelació de mercats. Creu, doncs, que seria 
molt difícil d’explicar que es torna a paralitzar aquesta actuació i remarca que el 
grau de consens sobre aquest projecte és bastant elevat.

Seguidament, recorda que durant el mandat anterior es va començar a plantejar 
aquest tema, si bé no es va arribar a aprovar cap projecte, i a final de 2015 i 
durant els primers mesos de 2016 es varen fer fins a dinou reunions amb els 
venedors del mercat, el consell de districte, els comerciants de l’entorn i altres 
entitats, com ara Gràcia, cap a on vas? Fruit d’aquell diàleg, es van encarregar uns 
estudis sobre la viabilitat de determinades propostes, sobre mobilitat, logística, 
venda de productes de proximitat o cooperatives de productors, i posteriorment es 
va presentar un projecte que modificava substancialment el projecte inicial, es va 
contemplar que una part de l’espai fos gestionat per una cooperativa de 
cooperatives, es va ajustar el nombre de places de pàrquing, i el projecte es va 
sotmetre a votació. Entén que aquest és el procediment democràtic i subratlla que 
una assemblea de comerciants va votar a favor del projecte amb un 95,2 % dels 
vots, concretament 259 vots a favor, 8 en contra, 2 en blanc i 3 nuls. També 
recorda que aquests paradistes posen una part important dels seus diners per fer 
la remodelació del mercat i, per tant, confien en el projecte. Afegeix que, 
posteriorment, el dia 4 d’octubre el Consell Rector de l’Institut Municipal de 
Mercats, on hi ha representats tots els grups municipals, va aprovar el projecte 
amb el vot favorable de tots els seus integrants, llevat de l’abstenció del 
representant de la CUP. Finalment, indica que aquest projecte es va sotmetre a 
exposició pública entre el 28 d’octubre i el 22 de novembre de 2016, i no s’hi va 
presentar cap al·legació.

En conclusió, si bé reconeix que mai hi ha unanimitat absoluta, reitera que el 
procés de participació ha estat molt ampli i que el grau de consens és bastant 
elevat.

El Sr. Garganté s’alegra que els altres grups hagin reivindicat el valor de 
l’assemblea perquè normalment se’n riuen.

A continuació, comenta que la democràcia representativa s’expressa mitjançant 
comissions o plenaris de districte, però la CUP creu més en la democràcia directa i 
pensa que és millor preguntar als veïns i veïnes, que són els que van a comprar al 
mercat. Insisteix que aquesta reivindicació no és únicament del seu grup.

Pel que fa a les intervencions dels diferents portaveus, únicament comparteix el 
diagnòstic que el mercat de l’Abaceria es troba en estat crític, però creu en realitat 
s’ha deixat morir per manca d’inversió per tal de poder vendre la remodelació que 
es vol fer, i que no nega que s’ha anat matisant al llarg del procés. En tot cas, 
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pensa que fer una consulta als veïns i veïnes per saber si aquest és el model que 
volen no representaria cap gran problema.

D’altra banda, comenta que el projecte preveu un pàrquing per a clients que 
genera un sobrecost de 7 milions d’euros. El seu grup considera que és innecessari 
i li sembla que no són els únics a pensar així, especialment quan es parla de 
mobilitat sostenible.

Quant al supermercat, apunta que el barri ja té una oferta considerable d’aquest 
tipus d’establiments i creu que això destrueix el teixit comercial de proximitat, del 
qual també es parla molt.

El Sr. Blasi reconeix que estan parlant de model de mercat, qüestió sobre la qual 
durant el mandat anterior hi havia un cert consens entre els grups municipals, 
consens que durant aquest mandat s’ha posat en qüestió, no solament per 
l’aportació que ha fet la CUP, sinó també per altres fets que han esdevingut durant 
l’evolució del govern actual. Retreu al Sr. Garganté que, si considera que aquest 
tema era tan important per als paradistes i per als veïns de l’entorn, es podria 
haver debatut en la sessió anterior de la comissió, perquè aquest punt constava a 
l’ordre del dia, però el representant de la CUP no hi va assistir.

En qualsevol cas, valora la feina de l’Institut Municipal de Mercats i dels 
paradistes del mercat de l’Abaceria, els quals des de fa molts anys és un mercat 
que està en una situació crítica. Per aquesta raó, afegeix, el govern de 
Convergència i Unió va començar els treballs per a fer una remodelació i aquesta 
qüestió es va debatre en el Consell de Districte i en la Comissió d’Economia i 
Hisenda de forma intensiva i expansiva.

En conclusió, assegura que l’aposta de Convergència i Unió pel model de 
mercats continua essent la mateixa, si bé cada remodelació es pot matisar i s’hi 
poden incorporar els elements que singularitzin el mercat.

Per acabar, recorda que aquest és un equipament municipal i tant la 
remodelació com la gestió es fan amb col·laboració publicoprivada.

La Sra. Capdevila exposa que el Grup d'Esquerra Republicana està d’acord en el 
model de mercats. Pel que fa a la presència d’un supermercat, assenyala que 
altres casos demostren que això ha fet que la gent jove s’acostumi a comprar als 
mercats municipals perquè van al supermercat a fer la compra setmanal de 
productes no frescos i després compren els productes frescos al mercat. Finalment, 
el seu grup entén que l’Institut Municipal de Mercats i l’Ajuntament de Barcelona 
han de potenciar els mercats perquè la gent jove s’acostumi a anar-hi, sobretot 
per comprar els productes frescos.

La Sra. Ballarín recorda que el nombre de places que inicialment hi havia 
previstes al pàrquing es va reduir substancialment. D’altra banda, insisteix que la 
presència d’un supermercat garanteix la viabilitat i la sostenibilitat econòmica dels 
mercats perquè atrau clientela, tal com s’ha demostrat en altres casos. Remarca 
que aquest model de mercat l’estan copiant en altres ciutats perquè Barcelona ha 
aconseguit que els mercats continuïn funcionant. En aquest sentit, alerta de la 
possibilitat que un excés de purisme faci perillar l’existència dels mercats.

Finalment, insisteix que el model ha funcionat però això no vol dir que no es 
pugui continuar experimentant i introduint innovacions en el model perquè el 
servei cada cop sigui més adequat a la realitat i als nous perfils dels consumidors 
de la ciutat.

El Sr. Pisarello expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el 
vot contrari del PSC, el Sr. Blasi expressa el vot contrari de CIU, la Sra. Mejías 
expressa el vot contrari de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot contrari d'ERC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot contrari del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. Es rebutja.

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
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Del Grup Municipal CIU:

11. Que el Govern Municipal ens entregui còpia durant el transcurs d'aquesta 
Comissió dels informes tècnics de valoració patrimonial de l'expedient del conveni 
de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, sobre la programació dels 
pagaments recurrents de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a 
l'Ajuntament de Barcelona, ens dependents i ens compartits amb aquest 
ajuntament.

La Sra. Recasens dóna aquest punt per substanciat perquè durant la sessió el 
gerent Sr. Ayala li ha lliurat el conveni que sol·licitava.

Es dóna per tractat.

Del Grup Municipal C's:

12. Que el Govern municipal detalli el llistat d'actuacions contingudes a la 
partida genèrica d'inversions (60900), inclosa al Projecte de Pressupost per a 2017 
i dotada amb una quantitat de 86.987.519,69 euros.

La Sra. Mejías intervé com a portaveu del Grup de Ciutadans llegeix el text del 
prec i pregunta a què es destinarà aquesta partida pressupostària perquè, si no es 
detalla, es podria incórrer en una certa arbitrarietat en la disposició dels recursos.

El Sr. Ayala comenta que aquesta partida és continguda en el pressupost i a 
l’annex d’inversions hi ha el desglossament de totes les inversions, de manera que 
els grups municipals tenen aquesta informació a la seva disposició des que els van 
fer arribar el pressupost.

De tota manera, recorda que el Grup de Convergència i Unió va presentar un 
escrit d’al·legacions el dia 12 de desembre en què demanava aquesta mateixa 
informació. Indica que aquesta al·legació es va acceptar i el dia 19 de desembre 
van incorporar a l’expedient del pressupost, tal com ja els van comunicar, el detall 
d’aquestes inversions.

Atès que ho tornen a preguntar, els lliuren la resposta que els van donar el 19 
de desembre, que conté el desglossament de totes les inversions, i insisteix que 
aquesta informació consta a l’expedient dels pressupostos.

La Sra. Mejías replica que els van dir que els lliurarien aquest detall, però no els 
ha arribat mai.

El Sr. Ayala reitera que és a l’expedient dels pressupostos, al qual els grups 
tenen accés. De tota manera, torna a donar-li una còpia de la carta del 19 de 
desembre, que es va lliurar a tots els grups municipals.

La Sra. Mejías agrairà que els facin arribar aquesta carta.

Es dóna per tractat.

13. Que el Govern municipal detalli la informació següent relativa als acords 
firmats amb la Generalitat de Catalunya, que incloguin l'adquisició de diversos 
edificis i terrenys per part de l'Ajuntament de Barcelona: - Llistat d'immobles, amb 
l'import d'adquisició i la valoració dels mateixos. - Cost de la rehabilitació dels 
edificis per al seu ús. - Informe sobre l'estat actual del deute de la Generalitat de 
Catalunya amb l'Ajuntament, tenint en compte les modificacions derivades dels 
acords firmats.

El Sr. Sierra llegeix el text del prec. Comenta que el primer punt es refereix al 
conveni de què han parlat en els punts 4 i 5 de l’ordre del dia i el segon punt al 
trasllat de la presó Model i al solar de Trinitat Vella. Puntualitza que, si no poden 
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donar el detall d’algun d’aquests punts, com a mínim voldria que li’n donessin una 
estimació.

El Sr. Pisarello diu que respondrà al prec que han rebut, però que el Sr. Sierra hi 
ha inclòs coses, com el solar de Trinitat Vella, que no formen part del prec.

Pel que fa a la llista d’immobles adquirits, apunta que és inclosa en el conveni 
però es compromet a facilitar-li aquesta informació. Quant a la destinació que se’ls 
donarà, comenta que en alguns casos ja s’ha previst, com és el cas de Can Batlló, 
que s’hi construiran habitatges i equipaments veïnals o zones verdes. En altres 
casos encara s’està decidint perquè hi ha moltes propostes relacionades amb 
equipaments locals i culturals. Assenyala que primer s’ha de prendre aquesta 
decisió i, a partir d’aquí, se’n podrà calcular el cost.

En relació amb el deute de la Generalitat, indica que l’acord no hi té cap impacte 
i, per tant, l’estat del deute es pot consultar al web. Tanmateix, informa que, a 
data de 30 de novembre, el deute total era de 95,33 milions d’euros, dels quals 
queden pendents de cobrament 78,14 milions. D’aquests, 19,56 milions d’euros 
corresponen a deute pendent de 2014 i exercicis anteriors.

El Sr. Sierra agraeix la resposta i puntualitza que el prec és exactament el que 
han formulat en l’enunciat de l’ordre del dia. Comenta que el fan com a 
conseqüència de l’acord amb la Generalitat, no solament per la qüestió de les línies 
9 i 10 del metro, sinó també pel trasllat de les presons Model i de la Trinitat Vella. 
Aquests dos acords es van signar i creu que la pregunta és concreta.

A continuació, pregunta si el calendari de devolució té cap garantia. En aquest 
sentit, assenyala que demana quin és l’estat actual del deute precisament perquè 
se’n calendaritzi el pagament, és a dir, no li interessa tant saber quant deu la 
Generalitat, sinó quan pagarà.

Pel que fa a la compra dels terrenys de Trinitat Vella, no en veu la utilitat. 
Apunta que estan a favor de les adquisicions de solars i de la construcció d’un parc 
d’habitatge social, el qual el seu grup ha defensat des de l’inici del mandat, i 
sempre s’han mostrat disposats a col·laborar amb el govern en aquest sentit. 
Tanmateix, la compra dels terrenys de Trinitat Vella per 5,5 milions d’euros els 
planteja dubtes seriosos. 

Finalment, tal com han comentat anteriorment, insisteix en el cobrament del 
deute de la Generalitat i exigeix el pagament no solament del deute líquid i 
comptable, que el Sr. Pisarello ha quantificat en 78,14 milions d’euros, sinó també 
del deute ciutadà.

El Sr. Pisarello entén que el Sr. Sierra vulgui barrejar els dos temes, però opina 
que no tenen res a veure. Assenyala que el govern municipal ha exigit des del 
primer dia el pagament del deute ciutadà i s’ha aconseguit acordar terminis de 
compliment, hi ha hagut una reducció del deute. L’altre punt fa referència als 
immobles i insisteix que aquesta operació es fa a canvi d’una finalitat determinada, 
és a dir, l’Ajuntament de Barcelona compra uns immobles i la Generalitat es 
compromet a realitzar el tram de la línia 10 del metro. Reitera que si la Generalitat 
no compleix la seva part del compromís l’operació de compra es desfarà.

Es dóna per tractat.

d) Preguntes

Del Grup Municipal CIU:

14. Quants i quins establiments emblemàtics hi havia a 31 de desembre de 
2014, quants i quins establiments emblemàtics hi havia a 30 de juliol de 2015, 
quants i quins establiments emblemàtics hi havia a 31 de desembre de 2015, 
quants i quins establiments emblemàtics hi havia a 31 de desembre de 2016? 
Demanem que se'ns entregui la resposta per escrit.
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El Sr. Blasi dóna la pregunta per formulada i desitja que li donin la resposta per 
escrit.

La Sra. Ballarín assenyala que el govern no té les dates que es demanen, però 
proporcionarà el nombre de comerços que hi havia a 13 de març de 2014, a 12 de 
març de 2015 i 10 de març de 2014. Recorda que l’any 2014 es va produir la 
suspensió provisional de les llicències i en aquell moment es va presentar una llista 
de 402 establiments emblemàtics, destacats, singulars i arrelats. En l’informe 
tècnic jurídic que es va presentar per aprovar inicialment el Pla de protecció i 
potenciació de la qualitat urbana aquest catàleg va quedar reduït a 389 comerços 
perquè en alguns casos hi havia duplicitat. L’any 2015, quan es va fer l’aprovació 
del Pla especial de protecció i potenciació de la qualitat urbana, hi havia 228 
establiments emblemàtics catalogats. I el 10 de març de 2016, amb l’aprovació 
definitiva d’aquest pla, en quedaven 211. Diu que lliurarà aquesta informació per 
escrit.

Tot i que en aquesta informació no es diu quins són exactament els comerços 
catalogats, però recorda que aquestes dades s’han publicat al BOPB i es 
compromet a donar-ne la referència perquè els puguin cercar.

El Sr. Blasi diu que no hi està d’acord perquè ha formulat una pregunta, entén 
que el govern disposa d’aquesta informació i els agradaria que respongués a la 
pregunta tal com l’han formulada. Assenyala que hi ha hagut molts comentaris i 
controvèrsies sobre quins establiments hi ha catalogats i sobre la desaparició 
d’establiments. Recorda que durant el mandat anterior el Grup Socialista i d’altres 
eren bastant bel·ligerants en aquest aspecte. També indica que pocs dies enrere la 
Sra. Ballarín inaugurava una exposició sobre el comerç emblemàtic. Així, doncs, 
esperava tenir una mica més de sort i que la resposta seria més fructífera que la 
resposta que va obtenir del regidor de Comerç anterior en el plenari del Consell 
Municipal. Veu, però, que continuarà amb aquesta incògnita.

Finalment, insisteix a demanar una resposta a la pregunta que han formulat i 
que els la donin per escrit i d’acord amb els termes expressats, és a dir, tant les 
xifres com els noms dels establiments, per poder fer una valoració suficientment 
objectiva sobre l’estat de la qüestió i per saber a qui han d’exigir responsabilitats.

La Sra. Ballarín creu que el Sr. Blasi va fet tot el que va poder, quan va ser 
regidor de Comerç, per protegir els comerços emblemàtics. Diu que és evident que 
el nombre disminueix però creu que no ha de llegir una llista de 389 comerços, 
una altra de 228 i una altra de 211. Indica que estan publicats, que se’n pot fer 
una fotocòpia i que els la faran arribar.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal ERC:

15. Quin és el capteniment del Govern municipal de cara a facilitar la continuïtat 
de l'activitat comercial que desenvolupen les xurreries de via pública atès la 
singularitat i arrelament al barri de molts d'aquests establiments.

La Sra. Capdevila formula aquesta pregunta arran del debat sorgit per la 
desaparició progressiva de moltes de les xurreries de la via pública que hi ha a la 
ciutat. Seguidament, llegeix el text de la pregunta.

La Sra. Ballarín recorda que l’article 48 de l’Ordenança d’ús de vies i espais 
públics de Barcelona, de 15 de gener de 1999, va establir la discrecionalitat i la 
limitació per concedir llicències. Indica que no se n’han concedit de noves i que 
cada any es van renovant les llicències existents. Aquestes llicències, afegeix, són 
anuals i no són transmissibles, tret dels casos de jubilació o defunció de la persona 
autoritzada, o per alguna altra causa degudament justificada.

En tot cas, atès que aquest debat ha ressorgit, assenyala que el govern no té 
cap problema per replantejar aquest tema i per estudiar si en determinats indrets 
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molt singulars es poden concedir llicències o salvar les vint-i-una que actualment 
estan en vigor. En aquest sentit, anuncia que a la darrera reunió de la Comissió de 
Govern es va prendre l’acord de fer un grup de treball per estudiar aquesta 
qüestió, que reconeix que tenen un punt de singularitat.

La Sra. Capdevila agrairia que el govern estudiï aquesta qüestió perquè entenen 
que aquest tipus d’establiment formen part del paisatge de molts barris. 
Considera, doncs, que l’ajuntament hauria de facilitar les coses perquè la 
normativa municipal en aquest moment només permet cedir les llicències 
d’ocupació de la via pública als fills dels qui regenten una xurreria, de manera que 
l’ajuntament de fet col·labora en el tancament d’aquest tipus d’establiments, 
perquè no sempre el fill del titular de la llicència vol continuar amb el negoci. El 
Grup d'Esquerra Republicana recomana al govern, doncs, que estableixi un diàleg 
amb el gremi per mirar de trobar fórmules perquè les vint-i-una xurreries que 
queden a la ciutat de Barcelona no desapareguin.

La Sra. Ballarín recorda que anys enrere es fa firmar un acord amb el gremi 
d’acceptar només la transmissió a un familiar de primer grau en afinitat o per 
consanguinitat. Així, les més de setanta llicències que hi havia en aquell moment 
han quedat reduïdes a vint-i-una. En tot cas, insisteix que aquesta qüestió es pot 
revisar i el govern així ho farà.

Es dóna per tractada.

16. Preveu el Govern municipal complir el seu compromís de finalitzar les obres 
del Mercat de Sant Antoni el tercer trimestre del 2017?, i quina és la previsió pel 
que fa a l'obertura del nou mercat?

La Sra. Capdevila recorda que el mes de setembre de 2015 el seu grup va 
presentar una proposició que reclamava accelerar les obres del mercat de Sant 
Antoni per tal de tenir-les enllestides durant la campanya de Nadal de 2016 o 
durant el tercer trimestre de 2017, en cas que la primera opció fos inviable 
tècnicament.

A continuació, comenta que el 30 de desembre de 2016, en una visita a les 
obres del mercat, el tinent d’alcalde Jaume Collboni va anunciar que l’obertura del 
mercat es podria retardar fins a començament de 2018.

Per tant, volen saber si es preveu que les obres finalitzin el tercer trimestre de 
2017, tal com es va comprometre el govern, o si es poden prolongar, i si la data 
de començament de 2018 fa referència a la posada en funcionament del nou 
mercat amb el trasllat de les parades.

D’altra banda, també volen saber si les obres d’urbanització dels entorns del 
mercat ja s’han licitat i quin és el calendari d’execució.

Finalment, emplaça el govern a accelerar al màxim les obres de l’entorn per tal 
de no endarrerir la posada en marxa del mercat, que ja fa gairebé nou anys que 
està en obres.

La Sra. Ballarín informa que les obres del mercat avancen a bon ritme, que es 
compleixen els contractes en vigor i es desenvolupen segons el que hi havia 
previst. Així, doncs, està previst que el mes d’octubre o novembre s’acabaran les 
obres de la planta baixa, de l’edifici patrimonial i de les plantes subterrànies, tal 
com es va comprometre el govern.

Puntualitza que el govern mai ha assumit que la remodelació dels entorns 
pogués acabar-se en aquestes dates, perquè hi ha hagut un procés veïnal, s’estan 
fent les licitacions de les obres dels entorns i han aparegut dificultats afegides.

Insisteix que la previsió és que les parades es podran traslladar al nou recinte 
cap a l’octubre o el novembre i el govern farà tot el que sigui possible perquè els 
accessos estiguin acabats durant la campanya de Nadal.

La Sra. Capdevila diu que podran tranquil·litzar els comerciants del mercat, 
perquè alguns temen que no podran fer la campanya de Nadal de 2017 al nou 
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mercat, i els podran dir que la regidora de Comerç afirma categòricament que sí 
que ho podran fer.

Pel que fa a les obres del voltant del mercat, demana confirmació que ja s’han 
licitat, però la Sra. Ballarín matisa que estan en procés de licitació. Entén, doncs, 
que aquest procés encara s’allargarà.

La Sra. Ballarín diu que ha parlat personalment amb el president dels encants, 
amb la plataforma i amb la presidenta del sector alimentari per aclarir que l’anunci 
que les obres no s’acabarien fins a començament de 2018 va ser un malentès.

Es dóna per tractada.

El Sr. Mulleras planteja una qüestió d’ordre i, si com a resposta a algun prec el 
govern ha lliurat un conveni a un grup municipal, demana que també sigui lliurat a 
la resta de grups.

Del Grup Municipal PP:

17. Quines són les línies empresarials previstes amb el seu calendari d'actuació 
per part de l'empresa municipal BSM en la gestió de la seva línia d'activitat 
"Bicing", el cost previst i les raons de la pròrroga del mateix?

El Sr. Mulleras exposa que el contracte original del Bicing, de 2007, ha 
experimentat ampliacions successives, tant pel que fa a costos com al nombre de 
bicicletes. Comenta que aquest contracte finalitza el 2017 i es preveia que no hi 
hauria pròrroga, però el govern municipal el 30 de desembre de 2016 va anunciar 
públicament que hi hauria una pròrroga d’aquest contracte.

Per aquesta raó, el Grup Popular pregunta si es continuarà contractant la gestió 
d’aquest servei com s’ha fet fins ara, mitjançant una subcontractació, quins costos 
es preveuen en el futur, quin és el calendari d’actuació i si hi haurà pròrroga, tal 
com va anunciar el govern, i amb quin criteri.

El Sr. Colom indica que la resposta l’havia de donar el tinent d’alcalde Jaume 
Collboni però que no ho pot fer a causa d’una indisposició. Es disculpa, doncs, si no 
pot respondre a la pregunta adequadament.

Pel que fa a la pròrroga, contradiu el Sr. Mulleras i diu que, segons la informació 
que li han facilitat, el contracte sí que preveia una pròrroga, tal com succeeix amb 
tots els contractes. Així, comenta que els contractes concessionals solen preveure 
una pròrroga per la meitat del temps de concessió. Indica que la pròrroga no pot 
modificar cap element substancial del contracte. En aquest cas la pròrroga, que 
inicialment podia ser per cinc anys, es limita a un o dos anys i, en el cas que fos de 
dos anys, el cost total seria de 38.138.729 euros, amb l’IVA inclòs, que 
representaria una reducció d’1,55 milions respecte a l’equivalent per dos anys.

A continuació, exposa que aquesta pròrroga es fa per poder preparar la nova 
licitació, i com és habitual en aquest tipus de contractes, la pròrroga s’utilitza per 
millorar el període de licitació i poder-lo fer amb millors garanties.

Pel que fa al nou contracte, entre les qüestions que s’estudien hi ha la voluntat 
de la resolució positiva de la subrogació dels empleats contractats per les 
empreses lligades a Clear Channel. 

El Sr. Mulleras insisteix que el seu grup tenia entès que en aquest cas no hi 
podia haver pròrroga i per això els va sorprendre l’anunci del govern municipal. En 
tot cas, pregunta amb quin criteri jurídic s’ha fet i demana que aquesta informació 
se’ls lliuri per escrit.

Quant als costos del Bicing i el dèficit que ha d’assumir l’ajuntament, assenyala 
que és al voltant de 13 milions d’euros anuals. Vol saber si aquest cost es 
mantindrà l’any 2017 i com es contempla en el contracte aquest increment del cost 
anual. Finalment, demana un aclariment sobre com es vol contractar, perquè el 
govern municipal ha dit públicament que volia canviar la contractació del bicing i el 
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seu grup vol saber en què consisteixen aquests canvis, si l’ajuntament assumirà 
algun tipus de gestió en aquest servei o si continuarà com fins ara.

El Sr. Colom desconeix les previsions referents al procés de licitació perquè no 
és la seva àrea directa i, tal com ja ha dit, no estava previst que fos ell qui 
respongués a aquesta pregunta. En tot cas, es compromet a traslladar la pregunta 
a l’àrea corresponent i a fer-li arribar la resposta.

Es dóna per tractada.

18. Quin són els usos i el calendari dels béns immobles de la Generalitat 
adquirits per part de l'Ajuntament de Barcelona en cadascun dels anys 2015, 2016 
i 2017 (previst), especificant el preu de compra dels immobles i el cost de 
rehabilitació i adequació dels mateixos, i amb el lliurament dels convenis 
corresponents en aquesta sessió de la Comissió? Sol·licitem que se'ns faciliti 
resposta per escrit en la mateixa sessió de la Comissió.

El Sr. Mulleras llegeix el text de la pregunta.

El Sr. Ayala informa que l’any 2015 no es va fer cap adquisició de propietat i 
l’any 2017 tampoc no es preveu adquirir-ne cap. Respecte a les finques adquirides 
l’any 2016, assenyala que el conveni és el que els han portat a aprovació en 
aquesta comissió, en la qual s’ha aprovat l’informe previ i els grups el poden 
consultar a l’expedient. Tanmateix, diu que els donaran la resposta per escrit, amb 
la valoració que han fet els tècnics municipals. Assenyala que aquestes 
valoracions, tant les dels tècnics municipals com les externes, també són a 
l’expedient que els grups municipals tenen a disposició des del divendres anterior.

Quant als usos d’aquests béns immobles, indica que ja han respost quan han 
presentat el projecte i els grups també ho tenen per escrit.

El Sr. Mulleras entén que el govern no té previst fer cap adquisició d’immobles 
de la Generalitat l’any 2017.

El Sr. Ayala respon que no tenen previst fer cap adquisició immobiliària.

El Sr. Mulleras vol saber si hi poden haver adquisicions no-immobiliàries a la 
Generalitat.

D’altra banda, exposa que fan aquesta pregunta no solament per la compra de 
la qual s’ha tractat en aquesta sessió, els convenis de la qual ja els tenen, si bé no 
tenen els informes de valoració de tots els immobles, informació que els agradaria 
tenir abans del plenari del Consell Municipal. Tampoc no saben quin serà el cost de 
la rehabilitació o reforma d’aquests immobles, ni tampoc quin ús té previst 
l’ajuntament de donar-los, ús que condiciona el cost de reforma, perquè no és 
igual dedicar un immoble a oficines o a un equipament municipal o a una escola. A 
continuació, recorda que quan Iniciativa per Catalunya Verds, soci fundador de 
Barcelona en Comú, era a l’oposició a l’ajuntament es va posicionar en contra del 
conveni que havia signat el Sr. Trias amb la Generalitat mitjançant el qual 
s’adquiria l’immoble de la Via Laietana i el de Can Batlló, i van dir que denunciarien 
aquest conveni quan tornessin a ser al govern. Vol saber si l’han denunciat, què 
han fet amb aquests immobles i, en tot cas, quin ús tenen previst de donar-los.

Reitera que els fa falta més informació i espera que el govern municipal els la 
faciliti en el segon torn de paraula.

El Sr. Pisarello diu que la informació és a l’expedient i si cal alguna informació 
més es pot plantejar. Pel que fa als usos, reitera que els estan estudiant. 

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal CUP:
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19. Quines gestions polítiques i administratives ha dut a terme el govern 
municipal per demanar el traspàs del 100% de la recaptació de l'impost sobre les 
estades en establiments turístics als municipis i per la regulació d'un recàrrec 
municipal a la mateixa?

El Sr. Garganté exposa que el 26 de febrer de 2016 el Consell Municipal va 
instar el govern a plantejar al Govern de la Generalitat, en el marc de les reunions 
que mantenen, a modificar l’impost sobre estades en establiments turístics perquè 
l’ajuntament obtingués el cent per cent de la recaptació que es fa a la ciutat. 
Saben que han mantingut reunions perquè si més no en van fer pública una. 
Afegeix que en altres ocasions s’ha plantejat la possibilitat d’establir un recàrrec 
municipal per tal que els ajuntaments puguin recaptar una part extra d’aquest 
impost. Per tant, vol saber quines gestions s’han fet i quina és la situació d’aquest 
tema.

El Sr. Colom diu que en la reunió de la Comissió Mixta Ajuntament de Barcelona 
- Generalitat de Catalunya celebrada el dimecres 6 de juliol de 2016 van proposar 
la creació d’una taula bilateral en la qual es tractés aquesta qüestió de l’impost 
d’estades en establiments turístics per tal de donar compliment als acords del 
plenari del Consell Municipal i de les diverses comissions, amb l’objectiu de poder 
gestionar el cent per cent de la recaptació que es fa a Barcelona. També es va 
plantejar la necessitat d’incrementar la tarifa perquè entenen que Barcelona, en 
comparació amb altres ciutats de dimensions similars, està en la banda baixa.

Informa que han mantingut dues reunions, una el dia 29 de setembre i una altra 
el dia 10 de novembre, a l’ajuntament i al Departament d’Empresa i Coneixement 
respectivament, en les quals es va avançar en aquesta qüestió. Remarca que hi ha 
hagut un canvi substancial en la situació perquè en el Projecte de llei de mesures 
fiscals s’incorpora la totalitat d’aquest impost, de manera que adquireix una nova 
dimensió. Ara, doncs, ja no es tracta d’una negociació entre l’ajuntament i la 
Generalitat, sinó d’un debat parlamentari en el qual es plantejarà de nou aquest 
impost.

En aquest sentit, la seva força política ha traslladat als grups parlamentaris la 
voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de gestionar el cent per cent de l’impost 
recaptat a la ciutat amb un règim especial per raó de l’impacte turístic a la ciutat. 
També han plantejat el tema del recàrrec. Així, l’Alcaldia ha enviat un document 
amb unes propostes d’esmena que s’havien treballat amb el departament.

D’altra banda, comenta que la CUP i les altres formacions tenen grup 
parlamentari i, per tant, durant la tramitació d’aquesta llei tots tenen l’oportunitat 
d’aconseguir aquest objectiu mitjançant les esmenes corresponents. Li agradaria 
saber si aquesta és la voluntat de la CUP.

El Sr. Garganté diu que traslladarà la resposta als seus companys i companyes 
de grup parlamentari perquè la tinguin en compte.

Es dóna per tractada.

20. L'Ajuntament de Barcelona governat per Barcelona en Comú i el PSC pensa 
complir a allò que es va comprometre l'Alcaldessa de Barcelona en el Consell 
Plenari del desembre passat, fent que Barcelona Activa deixi de publicitar ofertes 
de treball d'Hotels, cadenes hoteleres, ETT's i empreses multiserveis que no 
compleixen les condicions laborals i el Conveni d'Hostaleria segons el llistat que els 
va entregar l'Associació Les Kellys?

El Sr. Garganté comenta que aquesta pregunta no té gaire sentit perquè acaba 
de veure una notícia segons la qual Barcelona Activa ha deixat de fer publicitat de 
les ofertes de treball ressenyades a la pregunta. En tot cas, explica que en el 
plenari celebrat el 23 de desembre anterior van preguntar a l’alcaldessa sobre 
algunes ofertes de treball que s’anunciaven a Barcelona Activa, provinents del 
portal Infojobs, que no complien diversos requisits laborals, salarials i sindicals. 
Aquesta pregunta, afegeix, era motivada per una exigència de l’Associació Les 
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Kellys a Barcelona Activa i Turisme de Barcelona per tal que les plataformes de 
l’ajuntament no fessin publicitat d’ofertes laborals que no complissin els requisits 
que ha esmentat. Assenyala que com a mínim fins al dia 9 de gener es 
continuaven publicant aquests anuncis, la més escandalosa de les quals oferia un 
sou de 600 euros mensuals bruts a jornada completa. Atès que l’alcaldessa havia 
dit es deixarien de publicar aquests anuncis, o si més no així ho van entendre, 
volien preguntar si finalment es llevaria de la web de Barcelona Activa la publicitat 
d’aquestes empreses multiserveis i ETT, que saben quines són perquè l’Associació 
Les Kellys els va donar la informació.

Tanmateix, reitera que s’acaba de saber que aquesta publicitat ja no apareix en 
el web de Barcelona Activa i, per tant, insisteix que la resposta ja no té 
importància.

La Sra. Berbel comenta que les ofertes que Barcelona Activa publica en la seva 
web han de ser conformes a la legalitat. Assenyala, però, que hi havia un conveni 
amb Infojobs i amb alguns dels operadors de treball de la ciutat i ja advertien que 
Barcelona Activa no pot controlar aquestes ofertes perquè no tenen capacitat 
d’inspecció per saber fins a quin punt aquestes ofertes s’atenen a la legalitat. En 
tot cas, tenint en compte que era cert que algunes d’elles clarament no 
respectaven la legalitat, han llevat aquesta part de la web. Així, doncs, assegura 
que les ofertes de treball que corresponen a Barcelona Activa sempre són 
conformes a la legalitat.

D’altra banda, apunta que l’ajuntament impulsa una sèrie de mesures, dins de 
les seves competències, que no són les de regulació ni les d’inspecció de treball, 
per intentar que la qualitat en el treball sigui òptima. En aquest sentit, esmenta 
l’Estratègia per a l’ocupació, el segell de qualitat i tota la part de contractació.

El Sr. Garganté agraeix la resposta.

Es dóna per tractada.

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal PP:

21. Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 
l'estat d'execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 20 de 
setembre de 2016: La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Instar al Govern 
municipal a que l'Ajuntament presenti un pla d'inversions del Zoo de Barcelona, 
detallat per actuacions amb dotació econòmica pressupostària i calendari 
d'execució, per garantir el manteniment de les instal·lacions i les condicions 
d'habitabilitat exigides per les espècies del Zoo de Barcelona.

El Sr. Colom comenta que en aquest seguiment havia d’intervenir el Sr. Collboni 
però, atès que no pot assistir a la sessió a causa d’una indisposició, suggereix que 
el retiri o que l’acumuli per a la propera sessió.

El Sr. Mulleras accedeix a acumular aquest seguiment de proposició per a la 
propera sessió de la comissió, però demana que no sigui en detriment de les seves 
iniciatives.

La Presidenta es compromet que serà així.

No es tracta.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
20.58 h.
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Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció

Acta de la sessió de 18 de gener de 2017, aprovada el 15 de febrer de 
2017

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 18 de gener de 
2017, s’hi reuneix la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i 
Seguretat i Prevenció, sota la presidència de l’Ima. Sra. Francina Vila i Valls. Hi 
assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerardo Pisarello Prados, Jaume Asens 
Llodrà, Gala Pin Ferrando, Eloi Badia Casas, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia 
Recasens i Alsina, Jordi Martí i Galbis, Francisco Sierra López, Santiago Alonso 
Beltrán, Trini Capdevila i Burniol, Jordi Coronas i Martorell, Carmen Andrés Añón, 
Ángeles Esteller Ruedas, Josep Garganté i Closa, assistits per l’assessora jurídica, 
Sra. Anna Martori Salichs, que actua per delegació del secretari general, i certifica.

També hi són presents la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés, i els Srs. Amadeu 
Recasens Brunet, comissionat de Seguretat; Fernando Pindado Sánchez, 
comissionat de Participació i Democràcia Participativa; Ricard Vinyes Ribas, 
comissionat de Memòria Històrica, i Valentí Oviedo Cornejo, gerent de l’Institut de 
Cultura de Barcelona.

S’obre la sessió a les 10 h.

La presidenta comenta que, per qüestions d’agenda sobrevinguda, es demana 
que el punt 20, que és una pregunta del Partit Popular, s’avanci com a primer punt 
de l’apartat de precs i preguntes, perquè la regidora del govern que ha de donar-hi 
resposta té una incidència que ha d’atendre en el districte.

Així mateix, informa que Barcelona en Comú ha retirat el punt 12.

El Sr. Forn pregunta al govern el motiu de la retirada d’aquesta proposició, atès 
que en la sessió anterior ja es va intentar portar com a declaració institucional i es 
va dir que era millor portar-la en el Plenari següent i presentar-la com a proposició 
i que es pogués votar. El sorprèn, doncs, que es torni a retirar. Pregunta si això 
obeeix a alguna discrepància amb el soci de govern, és a dir, amb el PSC.

La Sra. Andrés explica que el Partit Socialista, en relació amb aquesta 
proposició, va demanar que la Secretaria General fes un informe jurídic sobre la 
Carta Municipal i com tracta aquesta qüestió. Indica que, com que encara no hi ha 
l’informe fet, per això s’esperen a presentar la proposició.

La Sra. Capdevila diu que li estranya molt que en un mes no s’hagi pogut fer 
aquest informe. I considera que és una llàstima. Està d’acord amb el que ha 
exposat el Sr. Forn, ja que és la segona vegada que passa amb aquest tema.

Pregunta si el govern té previst presentar-ho a la propera sessió.

La Sra. Esteller diu que està sorpresa que aquest punt s’incorporés en l’ordre del 
dia d’aquesta sessió, entre d’altres coses, perquè la Carta Municipal estableix en 
l’article 35 que la consulta és un òrgan de participació i, per tant, no té res a veure 
amb el punt que el govern vol modificar a través d’una llei. Indica que per fer 
consultes a Barcelona no cal això, ja que hi ha informes jurídics de quan es va 
celebrar la consulta de la Diagonal. Constata, doncs, que amb aquesta proposta el 
govern està buscant un debat polític allà on no és necessari.

I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova.

II) Part Informativa

a) Despatx d’ofici
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En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 
resolucions següents:

1. Del gerent municipal, de 29 de novembre de 2016, que adjudica a 
Audingintraesa, SA el contracte per a la prestació del servei d’assistència tècnica i 
coordinació de seguretat i salut de les obres i petites actuacions que es gestionen 
des del Departament de Logística i Infraestructures, per als exercicis 2016-2017, i 
per un import de 51.340,30 euros

2. Del gerent municipal, de 14 de desembre de 2016, que adjudica a Focus 
Media, SL els contractes que tenen per objecte les despeses per a la contractació 
d’espais publicitaris referents a “Barcelona es cultura per Nadal”, per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 149.531,40 euros.

3. Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a Crezca 
Catalunya Serveis Auxiliars, SL el contracte relatiu als serveis de consergeria del 
CAACB i el foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció 
al mercat laboral, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 111.712,67 
euros.

4. Del gerent municipal, de 29 de desembre de 2016, que adjudica a Anastasio 
Manzaneda Abarca el contracte que té per objecte el servei de transport de 
productes gràfics, paqueteria, diversos materials i utensilis de la Direcció d’Imatge 
i Serveis Editorials, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 112.000,00 
euros.

5. Districte de Sant Martí. Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2016, 
que adjudica a Serveis a les Persones Encís, SCCL el contracte relatiu al servei 
d’intervenció per a la prevenció i la convivència en l’espai públic i en comunitats de 
veïns al barri de La Verneda i La Pau, per als exercicis 2016-2017, i per un import 
de 128.286,20 euros.

6. Districte de Sant Martí. Del gerent municipal, de 29 de desembre de 2016, 
que adjudica a SL On en Marcha Seguridad y Vigilancia el contracte relatiu al 
control de tancament de solars i edificis, per als exercicis 2017-2018, i per un 
import de 83.200,81 euros.

7. Del gerent municipal, de 7 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 
1985, SA el contracte relatiu al subministrament de material d’oficina (Gerència 
Presidència i Economia. Acord marc Generalitat. Exp. 2014/1), per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 15.807,80 euros.

8. Districte de l’Eixample. Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, 
que adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de 
material d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 2014/1), per als exercicis 2016-
2017, i per un import de 2.440,63 euros.

9. Districte de Sants-Montjuïc. Del gerent municipal, de 19 de desembre de 
2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament 
de material d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 2014/1), per als exercicis 2016-
2017, i per un import de 2.448,01 euros.

10. Districte de les Corts. Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, 
que adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de 
material d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 2014/1), per als exercicis 2016-
2017, i per un import de 3.302,20 euros.

11. Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Del gerent municipal, de 22 de desembre 
de 2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al 
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subministrament de material d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 2014/1), per 
als exercicis 2016-2017, i per un import de 5.960,80 euros.

12. Districte de Gràcia. Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que 
adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de material 
d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 2014/1), per als exercicis 2016-2017, i per 
un import de 1.458,21 euros.

13. Districte d’Horta-Guinardó. Del gerent municipal, de 7 de desembre de 
2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament 
de material d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 2014/1), per als exercicis 2016-
2017, i per un import de 2.220,57 euros.

14. Districte de Sant Martí. Del gerent municipal, de 23 de novembre de 2016, 
que adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de 
material d’oficina (Acord marc Generalitat. Exp. 2014/1), per als exercicis 2016-
2017, i per un import de 2.806,25 euros.

15. Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a Canon 
España, SA el contracte relatiu al subministrament de paper reciclat (Gerència de 
Presidència i Economia), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 9.417,41 
euros.

16. Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2016, que adjudica a Set-Prat 
Paper Distribucions, SA el contracte relatiu al subministrament de paper per a 
impressió i escriptura (paper en raïma fibra verge) - Gerència de Presidència i 
Economia Lot 2 (Acord marc Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 5.528,30 euros.

17. Districte de Ciutat Vella. Del gerent municipal, de 7 de desembre de 2016, 
que adjudica a Set-Prat Paper Distribucions, SA el contracte relatiu al 
subministrament de paper per a impressió i escriptura (Acord marc Generalitat. 
Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 702,69 euros.

18. Districte de l’Eixample. Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, 
que adjudica a Canon España, SA el contracte relatiu al subministrament de paper 
per a impressió i escriptura (Acord marc Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als 
exercicis 2016-2017, i per un import de 6.000,87 euros.

19. Districte de l’Eixample. Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, 
que adjudica a Set Prat Paper Distribution, SA el contracte relatiu al 
subministrament de paper per a impressió i escriptura -Lot 2 (Acord marc 
Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 
1.698,31 euros.

20. Districte de Sants-Montjuïc. Del gerent municipal, de 19 de desembre de 
2016, que adjudica a Canon España, SA el contracte relatiu al subministrament de 
paper per a impressió i escriptura (Acord marc Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per 
als exercicis 2016-2017, i per un import de 7.993,85 euros.

21. Districte de les Corts. Del gerent municipal, de 7 de desembre de 2016, que 
adjudica a Canon España, SA el contracte relatiu al subministrament de paper per 
a impressió i escriptura (Acord marc Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als 
exercicis 2016-2017, i per un import de 3.066,14 euros.

22. Districte de Gràcia. Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que 
adjudica a Canon España, SA el contracte relatiu al subministrament de paper per 
a impressió i escriptura - Lot 1 (Acord marc Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per 
als exercicis 2016-2017, i per un import de 5.037,21 euros.
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23. Districte de Gràcia. Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que 
adjudica a Set Prat Paper Distributions, SA el contracte relatiu al subministrament 
de paper per a impressió i escriptura - Lot 2 (Acord marc Generalitat. Exp. CCS 
2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 140,55 euros.

24. Districte d’Horta-Guinardó. Del gerent municipal, de 22 de desembre de 
2016, que adjudica a Set-Prat Paper Distribucions, SA el contracte relatiu al 
subministrament de paper en raime, fibra verge (Acord marc Generalitat. Exp. CCS 
2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 1.405,48 euros.

25. Districte d’Horta-Guinardó. Del gerent municipal, de 19 de desembre de 
2016, que adjudica a Canon España, SA el contracte relatiu al subministrament de 
paper reciclat (Acord marc Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 2016-
2017, i per un import de 4.051,68 euros.

26. Districte de Sant Martí. Del gerent municipal, de 25 de novembre de 2016, 
que adjudica a Set Prat Paper Distributions, SA el contracte relatiu al 
subministrament de paper per a impressió i escriptura (Acord marc Generalitat. 
Exp. CCS 2015 13), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 3.712,92 
euros.

27. Districte de Sant Martí. Del gerent municipal, de 25 de novembre de 2016, 
que adjudica a Canon España, SA el contracte relatiu al subministrament de paper 
per a impressió i escriptura (Acord marc Generalitat. Exp. CCS 2015 13), per als 
exercicis 2016-2017, i per un import de 4.270,68 euros.

28. Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a PMC Grup 
1985, SA el contracte relatiu al subministrament de consumibles d’informàtica 
(Gerència de Presidència i Economia), per als exercicis 2016-2017, i per un import 
de 20.123,88 euros.

29. Districte de l’Eixample. Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, 
que adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de 
consumibles d’informàtica (Acord marc Generalitat. Exp. 141/15), per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 7.429,55 euros.

30. Districte de les Corts. Del gerent municipal, de 7 de desembre de 2016, que 
adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de 
consumibles d’informàtica (Acord marc Generalitat. Exp. 141/15), per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 5.074,92 euros.

31. Districte de Gràcia. Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que 
adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de 
consumibles d’informàtica (Acord marc Generalitat. Exp. 141/15), per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 4.712,00 euros.

32. Districte d’Horta-Guinardó. Del gerent municipal, de 22 de desembre de 
2016, que adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament 
de consumibles d’informàtica (Acord marc Generalitat. Exp. 141/15), per als 
exercicis 2016-2017, i per un import de 3.296,05 euros.

33. Districte de Sant Andreu. Del gerent municipal, de 7 de desembre de 2016, 
que adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de 
consumibles d’informàtica (Acord marc Generalitat. Exp. 141/15), per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 2.922,65 euros.

34. Districte de Sant Martí. Del gerent municipal, de 25 de novembre de 2016, 
que adjudica a PMC Grup 1985, SA el contracte relatiu al subministrament de 
consumibles d’informàtica (Acord marc Generalitat. Exp. 141/15), per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 4.524,53 euros.
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35. Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a Studio 
Moretto Group el contracte dels serveis de traducció i interpretació per a l’Oficina 
conjunta de recepció de denúncies de la GUB i Mossos d’Esquadra, per als exercicis 
2016-2017, i per un import de 117.298,61 euros.

36. Districte de Sant Martí. Del gerent municipal, de 18 de novembre de 2016, 
que aprova els Plecs de clàusules i inicia l’expedient per a la contractació de 
subministrament de 5 fotocopiadores multifunció, mitjançant arrendament sense 
opció de compra, i el seu manteniment pel sistema cost per pàgina impresa, per 
als exercicis 2017-2018, i per un import de 51.812,20 euros.

37. Del gerent municipal, de 17 de novembre de 2016, que aprova els Plecs de 
clàusules i inicia l’expedient per a la contractació de suport tècnic a les consultes 
de possible accés restringit i a la implementació de la nova normativa de consulta, 
reproducció i carta de serveis de l’Arxiu Municipal, per als exercicis 2016-2017, i 
per un import de 30.000,00 euros.

38. Del gerent municipal, de 14 de desembre de 2016, que aprova els Plecs de 
clàusules i inicia l’expedient per a la contractació del servei de suport per a la 
venda i servei d’informació de les publicacions editades per l’Ajuntament de 
Barcelona de la llibreria de la Sala Ciutat, per als exercicis 2017-2018, i per un 
import de 149.759,28 euros.

39. De l’alcaldessa, de 2 de desembre de 2016, que aprova la denominació de 
pla de Pepe Rubianes per a l’espai públic de nova urbanització situat a la 
confluència dels carrers del Marquès del Campo Sagrado i de Viladomat (Districte 
de l’Eixample).

40. De l’alcaldessa, de 2 de gener de 2017, que aprova l’Oferta Pública 
d’Ocupació parcial de 64 places d’agent de la GUB per a l’exercici 2017 en règim 
funcionarial.

41. Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de desembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de 
projecte 2 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al 
Territori (Gerència del Districte de Sant Martí).

42. Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de desembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de 
projecte 1 (família General) adscrit a la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI 
(Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència).

43. Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de desembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
secció 1 (família General) adscrit al Departament de Drets de Ciutadania (Gerència 
de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència).

44. Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de desembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 2 
(família Serveis Urbanístics i d’Obra) adscrit al Departament de Patrimoni 
Arquitectònic, Històric i Artístic (Gerència d’Ecologia Urbana).

45. Del gerent de recursos humans i organització, de 7 de desembre de 2016, 
que convoca i aprova les bases per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a 2 
(família Serveis Socials) adscrit al Departament d’Associacionisme i Iniciativa 
Ciutadana (Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència).

46. Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, 
que nomena funcionària interina la senyora Raquel Díaz Navarro per ocupar un lloc 
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de tècnica 4 (família Serveis Socials), adscrita a l’EAIA Eixample del Departament 
de Família i Infància (Gerència de Drets Socials).

47. Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, 
que nomena funcionària interina la senyora Andrea González Fontaneda per ocupar 
un lloc de suport 5 (família General), i la destina al Patronat Municipal de 
l’Habitatge.

48. Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, 
que nomena funcionària interina la senyora Celia Viladot Bel per ocupar un lloc de 
suport 5 (família General), i la destina al Patronat Municipal de l’Habitatge.

49. Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, 
que nomena funcionària interina la senyora Núria Boix Fons per ocupar un lloc de 
tècnica 3 (família Serveis Socials), i la destina a l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona.

50. Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, 
que nomena funcionària interina la senyora Gisela Alegre Molins per ocupar un lloc 
de suport 5 (família General), i la destina a l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona.

51. Del gerent de recursos humans i organització, de 16 de novembre de 2016, 
que nomena funcionaris interins les senyores Inmaculada Cristina Muñoz Pérez i 
Laura Rey Gonell, i el senyor Gumersindo Machado Hernández per ocupar llocs de 
suport 5 (família General), i els destina al Departament de Població de l’Institut 
Municipal d’Informàtica.

52. Del gerent de recursos humans i organització, de 21 de novembre de 2016, 
que nomena funcionària interina la senyora Gemma Saenz Duart per ocupar un lloc 
de tècnica 3 (família Serveis Socials), i la destina a l’EAIA Sant Martí del 
Departament de Família i Infància de la Gerència de Drets Socials.

53. Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, 
que nomena funcionari interí el senyor Enric Cabré Fiol per ocupar un lloc de 
suport 5 (família General), i el destina al Departament de Patrimoni del Patronat 
Municipal de l’Habitatge.

54. Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, 
que nomena funcionària interina la senyora Elena Castanera Lalueza per ocupar un 
lloc de suport 5 (família General), i la destina a l’Institut Municipal d’Informàtica de 
Barcelona.

55. Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, 
que nomena funcionari interí el senyor Guillem Sas Prats per ocupar un lloc de 
tècnic 3 (família Serveis Socials), i el destina a l’EAIA Sant Andreu del 
Departament de Família i Infància de la Gerència de Drets Socials.

56. Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, 
que nomena funcionari interí el senyor Jordi Boter Uroz per ocupar un lloc de 
suport 5 (família General), i el destina a l’Institut Municipal d’Informàtica de 
Barcelona.

57. Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, 
que nomena funcionària interina la senyora Catalina Roman Valle per ocupar un 
lloc de suport 5 (família General), i la destina a l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona.

58. Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, 
que nomena funcionari interí el senyor Joan Saltó Segura per ocupar un lloc de 



1434 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 28-2-2017

suport 5 (família General), i el destina a l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona.

59. Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, 
que nomena funcionari interí el senyor Enric Pous Morales per ocupar un lloc de 
suport 4 (família General), i el destina a l’OAC de Nou Barris.

60. Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, 
que nomena funcionari interí el senyor Angel Aurelio Esteban García per ocupar un 
lloc de suport 5 (família General), i el destina al Servei d’Atenció Telefònica de la 
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.

61. Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, 
que nomena funcionària interina la senyora Maria Elena Hidalgo García per ocupar 
un lloc de suport 5 (família General), i la destina a la Direcció de Serveis de 
Secretaria General de la Gerència de Recursos.

62. Del gerent de recursos humans i organització, de 21 de novembre de 2016, 
que exclou la senyora Isabel Maria Yancovich Llopis de la borsa de treball de la 
categoria auxiliar per motiu de renúncia voluntària.

63. Del gerent de recursos humans i organització, de 21 de novembre de 2016, 
que exclou la senyora Nara González Barreal de la borsa de treball de la categoria 
auxiliar per motiu de renúncia voluntària.

64. Del gerent de recursos humans i organització, de 21 de novembre de 2016, 
que exclou la senyora Patricia González García de la borsa de treball de la 
categoria TS Informació per motiu de renúncia voluntària.

65. Del gerent de recursos humans i organització, de 21 de novembre de 2016, 
que exclou la senyora Laia López Chicote de la borsa de treball de la categoria TS 
Gestió per motiu de renúncia voluntària.

66. Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, 
que reintegra la senyora Mercè Arias Rejón i l’adscriu al lloc de treball de tècnica 4 
(família Serveis Socials) del Departament de Gent Gran de la Gerència de Drets 
Socials.

67. Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, 
que reintegra la senyora Gemma Degollada Arbós i l’adscriu al lloc de treball de 
suport 3 (família General) de la Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i 
Innovació de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.

68. Del gerent de recursos humans i organització, de 28 de novembre de 2016, 
que cessa la senyora Montserrat Rodés Ferrer com a cap de departament del 
Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans, i l’adscriu 
provisionalment al Departament d’Equipaments i Programes Educatius de la 
Gerència d’Ecologia Urbana (categoria TS Psicologia, lloc de treball de gestió 
projectes 1, família General).

69. Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, 
que adscriu a l’Institut Barcelona Esports el senyor Jordi Paredes Aznar per ocupar 
un lloc de tècnic 2 (família Serveis de Gestió i Administració).

70. Del gerent de recursos humans i organització, de 24 de novembre de 2016, 
que adscriu la senyora Teresa Pérez Iranzo, en el lloc de treball Cap de Secció 2 
(família General), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Districte de Gràcia.

71. Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, 
que adscriu, mitjançant encàrrec de funcions, el senyor Juan Carlos Yepes Pérez 
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(categoria TM Infermeria del SPEIS, lloc de treball de cap de secció 1, família 
General) a la Divisió d’Operacions de la Direcció del SPEIS.

72. Del gerent de recursos humans i organització, de 29 de novembre de 2016, 
que adscriu el senyor Anselmo López Castro a la Direcció de Recursos i Control de 
Gestió (Gerència d’Ecologia Urbana), per canvi de destinació sense modificació de 
l’ocupació definitiva del lloc de treball de tècnic 2 (família Serveis Urbanístics i 
d’Obra).

73. Del gerent de recursos humans i organització, d’1 de desembre de 2016, 
que adscriu la senyora Mercedes Pallarés Martí (categoria TM Sanitat) a l’Institut 
Municipal de Serveis Socials.

74. Del gerent de recursos humans i organització, de 2 de desembre de 2016, 
que modifica, amb efectes 28 de novembre de 2016 i fins al 12 de gener de 2017, 
la jornada laboral de 12 a 37,5 hores/setmanals del funcionari interí senyor Carles 
Maria Vila Monras (categoria TS Veterinària) adscrit a l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona.

Acords de la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016:

75. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per el Sr. Alberto Santiago Santiago 
(mat. 805583) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 
categoria professional de Professor de Música amb destinació a l’Escola Municipal 
de Música de l’Eixample, de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament 
amb les funcions pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i les activitats 
privades com a Professor de Música al Col·legi Sagrado Corazón i a l’Escola 
Santíssima Trinitat, per a l’any acadèmic 2016-2017. La dedicació professional 
privada haurà de complir amb l’establert en l’article 12.2 de la Llei 53/1984, així 
com amb l’establert a l’article 12 de la Llei 21/1987 i haurà de desenvolupar-se en 
horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.

76. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eulàlia Pardo de Atin 
Maresch (mat. 19.370) entre la seva activitat municipal com a funcionària de 
carrera, amb la categoria professional de Tècnica d’Administració General, amb 
destinació a la Direcció de Serveis d’Anàlisi de la Direcció per a la Transparència i 
les Bones Pràctiques de la Gerència de Recursos d’aquest Ajuntament, on 
desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 1 i una activitat privada per compte propi 
com a advocada. No podrà ostentar, per ella mateixa o mitjançant substitut, la 
representació i defensa d’interessos contraris als de la Corporació Municipal ni 
tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats pròpies de la 
professió en aquells assumptes o procediments en els que l’Ajuntament o els seus 
Organismes hi tinguin relació. La dedicació professional privada no podrà superar 
la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
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al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció.

77. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Gerardo Guillen Fernández 
(mat. 22327) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional d’agent de la Guàrdia Urbana, amb destinació a la Unitat de 
Suport Policial Nit de la Gerència de Seguretat i Prevenció, on ocupa el lloc de 
treball d’agent (92.20.GU.10), i l’activitat pública com a professor a l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) de la Generalitat de Catalunya, per al curs 
de formació bàsica per a policies 2016-2017 (90 hores lectives) des del 19 de 
setembre de 2016 fins al 22 de juny de 2017. Aquesta autorització s’empara en 
l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal de les administracions públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la 
Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 
14 d’abril de 2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions 
docents en l’àmbit de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de 
l’activitat de formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de 
Bombers i Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d’abril de 2016). L’activitat 
docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no 
podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà 
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies 
relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

78. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Jordi Guerrero Nievas 
(mat. 23325) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional d’Inspector de la Guàrdia Urbana (codi 60.10.GU.10), amb 
destinació a la Unitat de Suport Policial de la Gerència de Seguretat i Prevenció, i 
l’activitat pública com a professor a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC) de la Generalitat de Catalunya per a la formació impartida l’any 2016 (125 
hores lectives). Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
administracions públiques, article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i en 
l’acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, de 14 d’abril de 
2016, que declara d’interès públic la realització habitual de funcions docents en 
l’àmbit de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en el marc de l’activitat de 
formació que imparteix l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya, per part del personal que presta serveis a 
l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta núm. 13 del 30 d’abril de 2016). L’activitat 
docent desenvolupada segons la declaració d’interès públic de l’esmentat acord no 
podrà afectar la dedicació a l’activitat municipal. La present autorització perdrà 
vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies 
relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

79. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Leonor Baeza Pastor (mat. 
25356) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la 
categoria professional de TS Dret, amb destinació a l’Àrea del Contenciós de la 
Gerència de Recursos, on ocupa el lloc de treball de Tècnica 1, i l’activitat privada 
per compte d’altri com a consultora de pràctiques al Màster Advocacia a la UOC, 
per al curs 2016-2017. Les hores de dedicació professional a aquesta activitat i a 
l’activitat d’advocada per compte propi que té autoritzada la Sra. Baeza per Acord 
de la Comissió de Govern, de 10 de setembre de 2008, no podran superar, 
cumulativament, la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració 
Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La 
present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, 
a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de 
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desembre, d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de 
l’Administració de la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització 
perdrà vigència per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les 
circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

80. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Sílvia Gironés Cebrián 
(mat. 6100050) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la 
categoria professional de Tècnica Superior en Gestió, amb destinació a la Direcció 
de Cultura Comunitària i de Proximitat (Barcelona Ciutat de la Literatura) de 
l’Institut de Cultura de Barcelona, on desenvolupa les funcions pròpies d’un lloc de 
treball de Tècnica 3 (80.30.GA.30 i l’activitat pública com a professora associada, a 
temps parcial, de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2016-2017 des 
del dia 15 de setembre de 2016 fins al dia 14 de setembre de 2017. La dedicació a 
la docència universitària serà a temps parcial i haurà de desenvolupar-se en horari 
no coincident amb el municipal. La present autorització resta condicionada a 
l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que 
es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.

81. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cristina Coronado García 
(mat. IMI 568) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la 
categoria professional d’Auxiliar, amb destinació al Departament Administratiu-
Financer de l’Institut Municipal d’Informàtica, on ocupa el lloc de treball de Suport 
5, i l’activitat privada per a dur a terme processament de dades comptables a 
l’empresa Data-Comp, SL. La dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció.

82. Modificar l’acord de la Comissió de Govern, de 21 d’abril de 2016, en el 
sentit d’incloure-hi l’annex adjunt sobre el dimensionament de personal 2016-2019 
per fer front a l’adequat funcionament d’aquells àmbits i serveis declarats 
prioritaris i afectes als serveis públics essencials per dit acord, tant de l’Ajuntament 
de Barcelona com dels seus organismes públics dependents, i que ha de permetre 
la cobertura de necessitats urgents i inajornables mitjançant el nomenament de 
funcionaris interins i la contractació de personal laboral temporal d’acord amb el 
que prevegin les lleis de pressupostos vigents en cada moment. INSTAR els 
diferents òrgans municipals a dur a terme les actuacions necessàries per a la seva 
implantació. Els organismes públics dependents de l’Ajuntament de Barcelona 
compresos en l’annex impulsaran les accions necessàries per a la seva implantació 
d’acord amb el que prevegin llurs estatuts. Publicar el present acord a la Gaseta 
Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

83. Declarar que la reposició de places vacants no posa en risc el compliment de 
l’objectiu de l’estabilitat pressupostària, en el termes d’allò previst a l’article 20 de 
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la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016; aprovar l’Oferta Pública 
d’ocupació parcial de 17 places per a l’exercici 2016, en règim funcionarial en els 
següents termes: 9 places d’agent de la Guàrdia Urbana (grup C, subgrup C2) de 
la l’escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe policia 
local; 1 plaça de bomber (grup C, subgrup C2) de l’escala d’administració especial, 
sotsescala serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 7 places de 
Tècnic Mitjà SPEIS, (grup A, subgrup A2) de la l’escala d’administració especial, 
sotsescala serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 1 plaça de 
Tècnic Superior SPEIS, (grup A, subgrup A1) de la l’escala d’administració especial, 
sotsescala serveis especials, classe de serveis d’extinció d’incendis; 1 plaça de 
Tècnic Superior Gestió, (grup A, subgrup A1) de la l’escala d’administració 
especial, classe de tècnics superiors. Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i comunicar-ho a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques. 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció.

84. Aprovar el temari de la propera convocatòria selectiva per a l’accés a places 
d’Agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona; donar-ne compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

85. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 38.000,00 euros amb 
càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor 
de Fundació Privada Alfons Comín, amb NIF G08859639, per al tractament del fons 
documental Alfons Comín. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Barcelona i Fundació Privada Alfons Comín, amb NIF G08859639, per al 
tractament del fons documental Alfons Comín, que instrumenta l’atorgament d’una 
subvenció mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, de conformitat 
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 i 6.3 de la normativa general reguladora de les subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 38.000,00 euros. Facultar el Primer 
Tinent d’Alcaldia, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, per a la signatura de 
l’esmentat conveni. Requerir l’entitat beneficiària per tal que presenti el balanç 
econòmic i la memòria de funcionament d’aquesta i justificació dels fons rebuts 
anualment abans del 31 de març de l’any següent al justificat. Aquesta haurà de 
contenir memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats 
obtinguts i memòria econòmica simplificada que inclourà una relació classificada de 
les despeses i inversions de l’activitat, i relació d’altres ingressos i subvencions que 
hagin finançat l’activitat subvencionada. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 22 de desembre de 2016:

86. Aprovar les modificacions en l’organigrama de la Gerència d’Ecologia 
Urbana, assignant les dotacions de llocs de treball, adscripcions, denominacions i 
funcions als òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos. Publicar la present 
resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la 
Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

87. Aprovar les modificacions en l’organigrama de la Gerència de Recursos 
Humans i Organització, assignant les denominacions i funcions als òrgans afectats, 
tal i com es detalla als annexos. Publicar la present resolució en la Gaseta 
Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, 
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

88. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) relatiu a la promoció 
de la identitat i la signatura electrònica; facultar l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, 
Primer Tinent d’Alcaldia per a la signatura de l’esmentat acord, així com la de tots 
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aquells documents que se’n puguin derivar. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

89. Prorrogar el contracte que té per objecte el Servei de neteja (2013-2014-
2015) i recollida selectiva dels edificis i locals municipals adscrits als diferents 
districtes i gerències de l’Ajuntament de Barcelona; per un període que va des de 
l’1 de gener fins a la formalització dels nous contractes que han de substituir els 
actuals i dintre del període de vigència del present contracte; en virtut del que 
estableix l’art. 303 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i la clàusula 3 del 
PCAP de l’esmentat contracte; i en atenció a les raons indicades a l’informe del Cap 
del Departament de Manteniment i segons compareixença signada per les 
empreses adjudicatàries en data 13 de desembre de 2016; ampliar l’autorització i 
la disposició de la despesa per un import global de 4.131.640,72 euros IVA inclòs, 
amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en la relació comptable annexa 
a aquest mateix document, i amb el següent desglossament: Lot 1: Gerència de 
Recursos, Gerència de Recursos Humans i Organització i Districte de l’Eixample, 
amb codi de contracte 12002641, per un import de 808.735,91 euros, adjudicat a 
Clece, SA, NIF A80364243; Lot 2: Districte de Sant Martí i Districte de Sant 
Andreu, amb codi de contracte 12002643, per un import de 746.652,44 euros, 
adjudicat a Optima Facility Services, S.L, NIF B60124831; Lot 3: Districte de Ciutat 
Vella i Districte de Sants-Montjuïc, amb codi de contracte 12002645, per un import 
de 644.216,01 euros, adjudicat a Clece, SA, NIF A80364243; Lot 4: Gerència de 
Drets Socials i Districte de Nou Barris, amb codi de contracte 12002647, per un 
import de 567.100,86 euros, adjudicat a Optima Facility Services, S.L, NIF 
B60124831; Lot 5: Gerència de Mobilitat i Seguretat, amb codi de contracte 
12002648, per un import de 477.628,77.euros, adjudicat a Clece, SA, NIF 
A80364243; Lot 6: Districte de les Corts, Districte de Sarrià-Sant Gervasi i 
Districte de Gràcia, amb codi de contracte 12002649, per un import de 465.760,19 
euros, adjudicat a La Bruixa Neteges Generals i Manteniment, SL, NIF B61399408; 
Lot 7: Districte d’Horta-Guinardó i Gerència d’Ecologia Urbana, amb codi de 
contracte 12002650, per un import de 421.546,53 euros, adjudicat a Optima 
Facility Services, S.L, NIF B60124831. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

90. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci de Localret en l’impuls de la plataforma Decidim, d’acord amb el text que 
s’adjunta. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2016:

91. Aprovar el Conveni Model d’adhesió per a l’accés telemàtic, per part dels 
centres hospitalaris, a les dades bàsiques derivades d’accidents de trànsit, que 
figuren a l’aplicació de la Guardia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, amb els 
seus Annexos I i II. Facultar el Sr. Jordi Samsó i Huerta, gerent de Seguretat i 
Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura dels convenis específics 
d’adhesió amb cada centre hospitalari, així com la de tots els documents que se’n
derivin. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció.

92. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada de la Sra. Yolanda González Buceta 
(mat. 804099) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la
categoria professional de Professora de Música, amb destinació al Conservatori 
Municipal de Música i a l’Escola Municipal de Musica de l’Eixample de l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona, on ocupa el lloc base de treball de Professora 
de Música, i l’activitat pública com a Professora de Música a temps parcial a 
l’Escola Municipal de Música Blai Net de Sant Boi de Llobregat, per al curs 
acadèmic 2016-2017 des de l’1 de setembre de 2016 fins al 31 d’agost de 2017. 
Aquesta autorització s’empara en l’article 3 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de 
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desembre, d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, article 
4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al 
Servei de l’Administració de la Generalitat i en l’acord de la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona, de 10 de juny de 2015, que declara d’interès públic la 
segona activitat dels professors de música de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona (Gaseta núm. 20 del 30 de juny de 2015). La suma de les jornades de 
l’activitat principal i de l’activitat docent desenvolupada segons la declaració 
d’interès públic de l’esmentat acord, en cap cas, no podrà superar la jornada 
ordinària de l’Administració incrementada en un 50%. Les necessitats de dedicació 
de l’activitat municipal no es podran veure afectades per la realització de la segona 
activitat. La present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-ne 
compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció.

93. Convocar 8 places de Sotsinspector/a de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament 
de Barcelona, mitjançant concurs–oposició, en torn de promoció interna i aprovar 
les bases que han de regir aquesta convocatòria; donar compte de la present 
resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat 
i Prevenció.

94. Convocar 24 places de Sergent/a de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de 
Barcelona, mitjançant concurs–oposició, en torn de promoció interna i aprovar les 
bases que han de regir aquesta convocatòria; donar compte de la present resolució 
a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i 
Prevenció.

95. Convocar 60 places de la categoria de Caporal/a de la Guàrdia Urbana de 
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs–oposició, en torn de promoció 
interna i aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria; donar compte 
de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció.

96. Modificar el contracte que té per objecte la gestió integral, implantació i 
manteniment d’un sistema de transport individualitzat mitjançant bicicletes en 
atenció a les raons indicades a l’informe emès per la Direcció de Serveis Generals, 
de 7 de desembre de 2016, i els informes tècnics que s’incorporen a l’expedient, i 
segons compareixença signada per l’empresa, i ampliar la vigència del contracte, 
en virtut de la possibilitat que estableix la clàusula 9 del contracte, per un termini 
mínim d’un any i màxim de dos anys, a comptar des de l’1 d’abril de 2017, en el 
benentès que la seva finalització es produirà una vegada s’iniciï efectivament el 
servei derivat de l’adjudicació del nou contracte que es licitarà durant el 2017; 
autoritzar i disposar la despesa del contracte a favor de l’empresa Clear Channel 
España, SLU, amb NIF B-82539867, per un import de 38.138.729,00 euros (IVA 
inclòs), amb càrrec al Pressupost i Partida indicats en aquest mateix document, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
corresponent/s; requerir l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, reajusti la garantia definitiva del 
contracte en 1.567.650,45 euros; i comparegui a formalitzar la modificació del 
contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la 
Gerència de Recursos. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

Acords de la Comissió de Govern de 12 de gener de 2017:

97. Convocar 120 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, mitjançant 
oposició en torn lliure, i aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria; 
donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.
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98. Convocar 49 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, mitjançant 
concurs específic de mobilitat interadministrativa, i aprovar les bases que han de 
regir aquesta convocatòria; donar compte de la present resolució a la Comissió de 
Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

99. Iniciar l’expedient per a la contractació dels serveis d’atenció i informació a 
la ciutadania a l’Oficina Multiservei d’Atenció Ciutadana (OMAC) i a l’Oficina 
d’Atenció a l’Empresa (OAE) de l’Ajuntament de Barcelona amb objectius 
d’eficiència social en la contractació, amb núm. de contracte 16006421, mitjançant 
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost 
total de licitació de 4.815.558,00 euros, IVA inclòs, determinat en funció de preus 
unitaris; aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte; convocar la licitació per a la seva adjudicació; autoritzar l’esmentada 
quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en 
aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 
3.979.800,00 euros; tipus impositiu del 21,00% d’IVA, i import de l’IVA de 
835.758,00 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os posterior/s a l’actual.

El Sr. Forn comenta que el punt 40 és un decret de l’alcaldessa de 2 de gener de 
2017 que aprova l’oferta pública d’ocupació, concretament l’ocupació parcial de 64 
places d’agent de la Guàrdia Urbana per a l’exercici de 2017 en règim funcionarial. 
Demana que el govern expliqui què vol dir «ocupació parcial».

També demana que el govern expliqui el punt 83, que és aprovar una oferta 
pública d’ocupació parcial de 17 places per a l’exercici de 2016 en règim 
funcionarial, amb 9 places d’agent de la Guàrdia Urbana, 1 plaça de bomber, etc.

No acaba d’entendre aquests dos punts i per això demana que el govern els 
expliqui.

El Sr. Badia creu que és parcial perquè és interadministrativa, en què només es 
pot cobrir un 35% de tota l’oferta.

El Sr. Recasens explica que a la Guàrdia Urbana hi ha 120 places més 49
pendents de reposició. Pel que fa a les 120, indica que s’acaba d’obrir el termini 
per a l’oposició i que està previst que puguin entrar a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya al setembre de 2017. Comenta que per cobrir les places que 
fan falta s’ha fet una interadministrativa, que significa que persones que ja són 
funcionaris públics, és a dir, que ja són policies, poden optar a la plaça de 
l’Ajuntament.

El Sr. Forn insisteix que no ho acaba d’entendre, perquè en el punt 40 es parla 
de 64 places d’agent de la Guàrdia Urbana i el punt 98 parla de les 
interadministratives, que ja les coneixia i són 49. No entén a què corresponen 
aquestes 64 places. Reitera que les interadministratives ja queden clares i que les 
120 altres també perquè és el punt 97. Insisteix que no entén el punt 40, que 
parla d’una oferta d’ocupació parcial de 64 places, i tampoc el punt 83, que no sap 
si va lligat amb el 40.

El Sr. Sierra diu que hi ha llocs buits a la part del davant de la sala, on s’asseu 
el govern. Recorda que en les juntes de portaveus i en alguna altra sessió ja s’ha 
demanat que les persones que intervenen per part del govern s’asseguin al davant.

El Sr. Badia diu que respondrà per escrit aquest tema a tots els grups, després 
de mirar-se bé què és cada cosa.

El Sr. Coronas expressa la seva queixa pel fet que en un tema tan sensible, en 
què tots els grups han reivindicat que hi hagi una previsió, que hi hagi un 
creixement d’agents en el Cos de la Guàrdia Urbana, se n’hagin d’assabentar a 
través del despatx d’ofici o d’informacions a la premsa que no sap ben bé quina 
veracitat tenen.



1442 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 6 28-2-2017

Diu que estaria bé que en el futur, de tot el que fa referència a convocatòries de 
places del Cos de la Guàrdia Urbana i dels SPEIS, se n’informi amb prou temps. 
Recorda que s’ha parlat del fet que el Pla director de la Guàrdia Urbana està obert i 
que hi ha voluntat de diàleg, però es queixa que els grups es troben que hi ha 
decrets d’alcaldia dels quals no se’ls informa. Creu, doncs, que no és la manera de 
fer-ho.

La Sra. Esteller diu que la sorprèn que el comissionat de Seguretat no pugui 
donar una explicació, perquè l’acord era que s’havia d’incrementar la plantilla de la 
Guàrdia Urbana en 250 agents. Recorda que l’últim acord eren 120 places de lliure 
designació i 49 interadministratives, per a un total de 169 places. No entén com 
pot ser que el Sr. Recasens no ho pugui explicar sense necessitat de consultar res.

Pregunta, doncs, què són aquestes 64 places.

El Sr. Badia creu que ja ha respost a la Sra. Esteller. Quant al que comentava el 
Sr. Coronas, diu que es va explicar en aquesta Comissió que al gener de 2017 
s’obririen unes places interadministratives els agents de les quals estarien 
operatius a l’estiu i que també s’obriria la resta de la convocatòria d’oposició 
pública, que entraria en el curs del setembre de 2017.

Reitera que tot això s’ha explicat mesos enrere en sessions anteriors i que 
només queda afinar d’on venen aquestes 64 places que estan a l’expedient.

b) Mesures de govern

A la Comissió:

1. Pla municipal de lluita contra la Islamofòbia.

El Sr. Asens explica que l’objectiu d’aquest Pla és garantir la cohesió social i la 
protecció dels drets humans, un model de convivència que fa temps que dura, però 
que actualment està amenaçat per un repunt dels casos d’agressió amb contingut 
islamòfob. Comenta que això té a veure amb una tendència general que s’està 
produint a tot Europa, de la qual la societat catalana no és immune, tot i que està 
millor que altres societats, però no es pot abaixar la guàrdia. Diu que amb aquesta 
finalitat s’ha confeccionat aquest Pla conjuntament amb les entitats musulmanes –
recorda que a Barcelona hi ha musulmans de tercera generació, fins i tot de 
quarta– i les entitats de drets humans.

Explica que el Pla té tres grans potes. En primer lloc, parla de les mesures de 
sensibilització i de visibilització d’islamofòbia com a forma de discriminació, i 
especifica que es crea un observatori del discurs de l’odi i es fa especial atenció a 
les dones musulmanes. En segon lloc, comenta que el Pla preveu iniciatives per 
contrarestar la generalització d’imatges negatives sobre les persones musulmanes i 
per normalitzar la diversitat religiosa a Barcelona. Pensa que el millor antídot 
contra la propagació del discurs de l’odi, de la por i de la intolerància és el 
reconeixement de la diversitat religiosa, política i cultural. Indica que, en aquest 
sentit, és important desmuntar un a un els tòpics que hi ha respecte a això per tal 
de poder fer pedagogia democràtica i desautoritzar el populisme xenòfob.

Assenyala que la tercera pota del Pla són mecanismes de garantia per identificar 
les situacions de discriminació i poder respondre de la manera més eficaç possible, 
en coordinació amb els organismes competents, és a dir, apoderar les potencials 
víctimes, que siguin conscients de quins drets tenen, i també apoderar els 
funcionaris que hi han de donar resposta.

Explica que per això s’organitzarà una jornada sobre el discurs de l’odi a les 
xarxes el 2 i el 3 de març i s’enfortirà el treball dels agents antirumors contra el 
llenguatge discriminatori. Afegeix que també es farà un seguiment dels diferents 
casos que es puguin produir, ja que un dels problemes actuals és que no hi ha 
mecanismes prou idonis per detectar aquests casos i poder fer polítiques públiques 
a partir d’aquests.
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La Sra. Vila expressa el suport de Convergència i Unió a les accions que van a 
favor de promoure i defensar els drets fonamentals de les persones i, sobretot, 
combatre qualsevol tipus de discriminació. Entén que és important que un 
Ajuntament com el de Barcelona sigui capaç d’anticipar-se a possibles 
discriminacions, que posi les bases perquè hi hagi una ciutadania respectuosa amb 
els seus veïns i veïnes. Tanmateix, troba a faltar un plantejament i una mesura de 
govern més global. Creu que és bo que s’abordin qüestions per a realitats de 
col·lectius concrets com és el cas, però reitera que troba a faltar per part del 
govern un lideratge fort per impulsar polítiques no discriminatòries que abordin 
tots els col·lectius susceptibles de discriminació. Diu que no els vol anomenar per 
no etiquetar excessivament.

Recorda que en alguna sessió d’aquesta Comissió alguns grups li han preguntat 
al Sr. Asens quin és el posicionament que té el govern respecte a la promoció dels 
drets fonamentals, les llibertats públiques; quin és el pla concret que aborda les no 
discriminacions a Barcelona, i quin paper es vol donar a l’OND, ja que ha sigut 
fallida la implementació per part del govern de l’Agència pels Drets Civils i la No-
Discriminació. Insisteix que el Pla que es presenta és una mesura que només 
aborda una qüestió molt concreta i molt detallada.

Entrant concretament en la mesura de govern, en què creu que els tècnics han 
fet una feina important, li fa la impressió que és més un document de treball intern 
per als tècnics o perquè el govern pugui prendre decisions polítiques, però que es 
queda una mica curta. Constata que el Pla fa una aproximació molt qualitativa més 
quantitativa, tal com es posa de manifest en diferents punts del document. 
Considera que convertir aquesta feina en una mesura de govern només té fins 
propagandístics, és a dir, que el govern vol llançar un missatge concret, però que 
després no hi ha prou solidesa política amb una mesura que sigui realment 
destacable.

Diu que si s’analitza el pressupost que el govern hi dedica, que són prop de 
50.000 euros, també entén que al final seran algunes activitats i alguna 
reorganització dels serveis ja existents.

El Sr. Sierra indica que el seu Grup dóna suport a aquest tipus de mesures, de 
lluitar contra la islamofòbia. Constata que la mateixa comunitat està en contra de 
tots els moviments o atacs terroristes que es produeixen a l’empara d’aquesta 
religió, amb una interpretació errònia de l’islam, ja que islam vol dir ‘pau’. 
Comenta que la mateixa comunitat paquistanesa a Barcelona s’ha estat 
manifestant a la plaça Sant Jaume i ha manifestat el seu rebuig rotund als actes 
terroristes de l’autodenominat Estat Islàmic.

Està a favor de les mesures pedagògiques i de fer entendre a aquesta comunitat 
i a la resta de barcelonins que Barcelona és una ciutat multicultural en què tothom 
té cabuda, en què hi ha un espai de convivència de races, religions i qualsevol 
tipus de condició personal i social.

Indica que l’únic defecte que li troba a la mesura és que el govern parli que hi 
ha una determinada utilització política de la comunitat islàmica per part de 
determinats partits. Espera que això no sigui justament una utilització política de 
determinats col·lectius.

La Sra. Benedí està d’acord amb el diagnòstic que es planteja en la mesura, i 
constata que hi ha una base real que confirma l’existència de situacions 
d’islamofòbia a Barcelona.

Comenta que a finals del 2015 el Tribunal de Drets Humans insta jutges i 
policies a lluitar contra l’odi i el racisme, atès l’increment dels delictes d’odi i 
xenofòbia. Per tant, agraeix al govern la presentació d’aquest pla.

Diu que, si s’ha treballat en el diagnòstic amb la comunitat musulmana i amb les 
entitats que combaten el racisme, el següent pas lògic hauria estat abordar la 
qüestió amb els grups municipals del consistori, tal com va dir el govern un any i 
mig enrere. Indica que ERC no ha rebut mai cap invitació a treballar en aquest 
àmbit.

Assenyala que fins a l’actualitat s’ha legislat molt, però constata que el marc 
jurídic no ha arribat a la realitat quotidiana. Diu que el repte era passar de les 
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recomanacions a les instruccions. Considera que aquest salt és gràcies a la feina 
que ha fet al llarg dels anys l’Oficina d’Afers Religiosos, a qui també fa un 
agraïment.

Comenta que aquest Pla aborda els fenòmens de la islamofòbia des d’una 
perspectiva integral, posant l’accent en la intervenció social i la prevenció, amb la 
qual cosa coincideix plenament. Destaca que pel seu Grup el primer pas per 
combatre la islamofòbia és des de l’àmbit educatiu. Per això considera que, 
mitjançant el Consorci d’Educació de Barcelona, cal advocar per estimular la 
participació de famílies musulmanes en les associacions de mares i pares.

Destaca que un altre àmbit important és la sensibilització entorn de la 
islamofòbia i les seves repercussions sobre les causes i les conseqüències del 
fenomen, centrada en l’eradicació dels prejudicis i els estereotips que sostenen els 
discursos islamòfobs, mitjançant accions concretes en què es parli i es creï debat i 
reflexió amb la col·laboració de les entitats que hi treballen. Pensa que cal 
fomentar la inclusió de les diversitats en totes les polítiques municipals, 
fonamentalment els valors i les normes comunes a tota la ciutadania, amb 
l’objectiu que el desconeixement i la invisibilització de les pràctiques culturals i les 
religioses no sigui motiu d’incomprensió i de prejudicis cap a una diversitat que ja 
forma part de la societat.

Comenta que el rebuig cap a altres cultures com la islàmica es basa, 
essencialment, en el desconeixement, i pensa que això només es pot trencar a 
través del coneixement de l’altre. Indica que en l’ús de l’espai públic cal clarificar 
les polítiques de cessió puntual d’equipaments municipals en festes musulmanes, 
facilitar la mediació entre veïns quan s’obri o es reformi un oratori i estimular la 
participació de les autoritats en els actes de la comunitat.

Afegeix que també és important la perspectiva de gènere, ja que les dones 
musulmanes pateixen una doble discriminació: com a dones i com a musulmanes. 
Indica que, partint d’estereotips, se les considera submises i homogènies. Diu que 
si s’escoltés la diversitat dels seus testimonis es trencaria aquesta visió 
equivocada.

Comenta que, des del republicanisme, Esquerra Republicana de Catalunya 
sempre ha defensat el model català de convivència, basat no tant en l’assimilació o 
la segregació, sinó en la interculturalitat, amb un equilibri adquirit per consens i 
cohesió.

Considera que hi ha punts de convivència a què no es pot renunciar com a 
societat democràtica, ja que la diversitat i la riquesa que aporten orígens i cultures 
diferents al conjunt del país i la seva capital és una riquesa per a tothom.

La Sra. Esteller reclama al govern que presenti un nou Pla d’immigració, perquè 
l’actual ha perdut la seva vigència. Constata que el govern, en comptes de parlar 
de la immigració i de la integració de la immigració amb un caràcter integral i 
transversal, va fent propostes aïllades. Troba que aquesta mesura de govern és 
una proposta aïllada perquè tracta la islamofòbia només des d’una vessant: com 
combatre-la. Destaca que, en canvi, no s’analitza quines són les causes per les 
quals es pot produir aquesta islamofòbia i tampoc no s’analitza com aquesta 
comunitat s’ha d’integrar a la societat. Considera que el problema és que moltes 
persones no tenen la voluntat d’integració. Diu que la integració és la millor 
manera de lluitar contra la islamofòbia, cosa que no veu en els documents del 
govern.

Indica que els musulmans, òbviament, tenen drets, però també tenen 
obligacions. Reitera que no veu cap exigència per part del govern perquè els 
musulmans s’integrin en la societat, que s’adaptin al model de convivència de la 
ciutat. Considera que els musulmans no poden viure en guetos.

Pensa que el govern amb aquest Pla dóna suport a una comunitat, cosa que 
troba bé, però considera que aquesta comunitat també s’ha d’implicar. Reclama, 
doncs, que l’Ajuntament sigui exigent amb el fet que aquesta comunitat s’integri a 
l’hora de lluitar també contra l’islamisme radical. Es queixa que tampoc no 
s’inclouen accions dirigides a identificar riscos pel que fa a l’islamista radical, que 
cal combatre. Diu que hi ha molts països on s’està fent.
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Informa que hi ha un pla europeu que tracta de com es poden integrar millor els 
musulmans i evitar que hi hagi una visió molt esbiaixada, perquè la gent considera 
que qualsevol musulmà està vinculat a la utilització de l’islam com a doctrina per 
cometre atemptats o radicalitzar-se, cosa que no és certa. Destaca que els 
musulmans són els primers que volen combatre això, però pensa que per això 
l’Ajuntament també ha de treballar en aquesta direcció reduint aquests riscos i 
facilitant que aquesta comunitat s’integri més a la societat i que no visqui en grups 
reduïts que dificulten molt que la resta de la gent els pugui comprendre.

Creu que ningú pot apel·lar a la seva religió o als seus costums per vulnerar les 
normes de convivència de la societat barcelonina. Pensa que el govern, respectant 
a tothom, ha de promoure que aquestes comunitats s’obrin més a la societat per 
tal que respectin el model de convivència i que també tinguin obligacions.

El Sr. Garganté informa que es troba en una situació en què ha d’estar a dos 
llocs a la mateixa hora: en aquesta Comissió i en el Consell d’Administració de 
TMB. Es queixa que, malgrat haver avisat amb més d’un mes d’antelació el 
conseller delegat de TMB, Enric Cañas, d’aquesta incompatibilitat horària i d’haver 
demanat un canvi d’hora o de dia, tot i que ha enviat dos correus i realitzat tres 
trucades, malgrat haver presentat una proposició per a la sessió que denuncia 
aquesta situació de menysteniment cap a la CUP, només el dia anterior va rebre un 
correu que deia que si volia podia enviar un assessor al Consell d’Administració 
amb veu però sense vot.

Tenint en compte que en diferents ocasions tant a l’Ajuntament com en 
empreses municipals els han vetat els assessors, cosa que ha denunciat 
públicament, diu que l’opció que ha arribat a última hora no l’acaba de convèncer. 
No vol més sorpreses desagradables. Indica que sembla que a la presidenta de 
TMB no li ha caigut gaire bé que la CUP hagi presentat un escrit en l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona perquè s’iniciï el procediment sancionador contra la 
direcció de TMB, atès que, malgrat que el 2 de desembre de 2016 el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya va aixecar les mesures cautelaríssimes sobre la 
informació del personal fora de conveni –sous i condicions–, la direcció de TMB 
encara no ha lliurat aquesta informació al mitjà de comunicació que havia fet les 
peticions –Catalunya Plural. Pensa que es podrien estar cometent diverses 
infraccions administratives previstes a la Llei de transparència. Recorda, a més, 
que l’òrgan competent per ordenar si s’escau la incoació del procediment 
sancionador és la presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Ada Colau.

Anuncia que, per denunciar aquesta situació absurda generada pel conseller 
delegat de TMB i sol·licitant a la Secretaria General de l’Ajuntament que garanteixi 
la compatibilitat horària dels regidors i regidores en els diferents ens –Àrea 
Metropolitana, Diputació, Consell Comarcal i les seves empreses corresponents– i
perquè això no torni a passar, en aquesta sessió la CUP només emetrà el seu 
sentit de vot, sense realitzar cap altra exposició en els diferents punts de l’ordre 
del dia.

De totes maneres, informa que a dos quarts de dotze s’aixecarà i marxarà per 
assistir amb transport públic al Consell d’Administració de TMB. Diu que, si, un cop 
acabat aquest, encara dura la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció, tornarà a la sessió amb transport públic.

Indica que, si durant el temps que és fora arriba l’hora de la proposició i de les 
preguntes que la CUP ha presentat com grup municipal, evidentment no es podran 
realitzar perquè no hi serà. Per tant, diu que caldrà ajornar-les per al mes següent.

El Sr. Asens agraeix a Ciutadans el seu suport, ja que creu que en aquests 
temes cal intentar buscar el màxim consens.

En segon lloc, li diu a la Sra. Benedí que el govern va convidar ERC i la resta de 
grups a la sessió que es va fer amb els experts i amb les entitats, en què van 
assistir més de 70 persones. Indica, doncs, que sí que s’ha obert aquesta 
possibilitat, i lamenta que Esquerra Republicana de Catalunya no hi anés.

A continuació, li diu a la Sra. Vila que es tracta d’un pla de xoc perquè hi ha un 
fenomen en auge, però que té a veure amb un pla molt més global. Anuncia que el 
2018 es portarà a terme contra els discursos d’odi, l’antigitanisme i 
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l’antisemitisme. Indica que el marc general no està en aquest pla, sinó que 
aquesta és una mesura concreta que ja es preveia en el pla «Barcelona, Ciutat de 
Drets» i que ara s’està desenvolupant. Comenta que hi ha moltes mesures que 
estan destinades a la discriminació en general, no només a la comunitat 
musulmana.

Vol aclarir un parell de coses a la Sra. Esteller. En primer lloc, diu que un dels 
indicadors d’islamofòbia precisament és pensar que les comunitats musulmanes 
són estrangers, immigrants, com ha fet la mateixa regidora del PP, que ha fet 
l’associació musulmans=estrangers i immigrants. Diu que aquest és un dels tòpics 
que es volen desmuntar, precisament perquè es tracta de persones que són veïns i 
veïnes de Barcelona, molts dels quals fa més anys que són a la ciutat que molts 
dels regidors de la sala. Considera que és un error comú el fet d’associar-los a 
l’emigració i als estrangers.

En relació amb les expressions de radicalisme, considera que la islamofòbia és 
una gran fàbrica que alimenta aquest islamisme radical. Comenta que el govern 
precisament vol evitar això, i per això aquesta mesura té a veure amb altres 
mesures com La Nit de les Religions, en què precisament s’obren els oratoris en els 
llocs on són perquè es coneguin mútuament, perquè la interacció és el que fa 
l’empatia i posar-se en el lloc de l’altre. Indica que a Barcelona no hi ha hagut fins 
ara manifestacions de l’islamisme radical. Diu que precisament per això, i com a 
mesura preventiva, es vol lluitar contra la islamofòbia, perquè és el caldo de cultiu 
que fa que es produeixin després com a reacció expressions d’odi per part de 
persones d’aquesta comunitat.

La Sra. Vila considera que la prevenció sempre és positiva. Creu que el govern 
genera una alarma excessiva d’un fenomen que no es coneix amb prou 
profunditat. Pensa que potser hauria valgut la pena haver treballat més 
internament la situació i poder implementar mesures que realment facin front a 
una realitat que no es coneix prou.

Troba a faltar en aquesta mesura aspectes importants. Opina que la 
discriminació s’acaba resolent reforçant la democràcia, amb més polítiques de 
generar oportunitats a les persones i amb més educació. Diu que el govern no 
parla de la Xarxa d’Escoles per la Igualtat i la No-Discriminació. 

Creu, doncs, que aquesta mesura té un caràcter propagandístic i que el govern 
vol un titular i llençar un missatge que després en el document es veu que no és 
tan profund com li agradaria.

La Sra. Benedí diu que no és conscient d’haver rebut cap mena de convocatòria 
a la reunió que comentava el Sr. Asens i li sembla que altres grups tampoc.

Afegeix que, per discursos com els del PP, és necessari un pla com aquest.

La Sra. Esteller es queixa sense fer ús del micròfon.

La Presidenta indica que la Sra. Benedí no ha parlat de cap persona, sinó que ha 
fet esment del fet que és necessari implementar un pla.

La Sra. Esteller considera que les paraules de la regidora d’ERC són una 
acusació.

La Presidenta opina que és una consideració com una altra.

La Sra. Esteller reitera que és una acusació.

La Presidenta constata que la regidora del PP també ha fet consideracions 
respecte al govern i al pla d’immigració.

La Sra. Esteller demana un minut per respondre el comentari.

La Presidenta diu que no l’hi pot concedir perquè, si no, s’obrirà un debat.
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La Sra. Esteller insisteix que és una acusació, perquè la Sra. Benedí ha dit que 
discursos com els del PP fan que aquest pla sigui necessari.

Demana a la secretària que llegeixi l’article del Reglament que li dóna dret a 
tenir una rèplica per una al·lusió directa.

La Presidenta demana a la Sra. Esteller que es contingui.

La Sra. Esteller es queixa que ha estat acusada d’islamofòbia.

La Presidenta demana que no s’obri un debat.

La Sra. Esteller diu que la regidora d’ERC ha de ser conseqüent amb les seves 
paraules. Insisteix que la Presidenta li doni un minut per respondre.

Reitera que vol que la secretària digui si per al·lusions té dret o no a fer una 
intervenció, perquè això no ho pot tolerar.

Insisteix que Esquerra Republicana de Catalunya l’ha acusada d’islamofòbia. Per 
això demana a ERC que ho retiri o que la presidenta li doni un minut per 
respondre.

La Presidenta li pregunta si vol que li llegeixi l’articulat que facilita Secretaria.

La Sra. Esteller opina que la presidenta ha de defensar els membres de la 
Comissió i que no hauria de permetre que un grup d’aquesta cambra l’acusi 
d’islamofòbia.

La Presidenta demana a la Sra. Esteller que contingui verbalment la seva 
intervenció. Demana que la Sra. Esteller no digui a la presidència com considera 
que ha d’actuar. Indica que la presidència modera el debat i facilita que tots els 
grups puguin expressar les seves opinions i posicionaments. Creu que en aquest 
punt tots els grups ho han pogut fer.

En segon lloc, constata que ningú s’ha referit personalment a ningú, sinó que 
s’ha fet una referència a determinats discursos i intervencions.

Finalment, en relació amb el fet al qual la Sra. Esteller ha demanat que 
Secretaria li faci referència, pregunta si la regidora del PP vol que li llegeixi el 
document que fa referència a les al·lusions, ja que és una qüestió d’ordre.

La Sra. Esteller diu que la presidenta ha de demanar que es respectin els grups 
per la seva opinió i que no s’acusi a ningú.

La Presidenta opina que ningú ha faltat al respecte a ningú, i diu que si ho 
hagués considerat ho hauria tallat com ho ha fet altres vegades. Considera que 
s’ha fet una referència a una intervenció sense posar noms ni cognoms i s’ha dit 
que era convenient tirar endavant una mesura.

La Sra. Esteller constata que s’ha fet referència al PP i que és l’única persona del 
PP a la sala. Reitera que la Sra. Benedí ha dit que la intervenció del PP és motiu 
suficient perquè hi hagi un pla com aquest.

La Presidenta llegeix un informe de Secretaria i diu que l’al·lusió ha de ser 
directa i personal.

La Sra. Esteller considera que el fet que es faci referència al PP és una al·lusió 
directa i personal, ja que ella representa el PP a la Comissió de Presidència, Drets 
de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

La Presidenta considera que la Sra. Esteller no encarna el PP, sinó que n’és 
representant. Demana que no es treguin les coses de mare. Opina que la regidora 
popular està exagerant les qüestions.
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La Sra. Esteller insisteix que la regidora d’ERC ha al·ludit la seva intervenció, i 
per això considera que és una al·lusió directa i personal.

La Presidenta interpreta que no és una al·lusió directa i personal i que, per tant, 
es pot prosseguir, atès que s’ha substanciat el tema i tots els grups han pogut 
expressar les seves opinions.

La Sra. Esteller demana a Secretaria que faci un informe d’aquest punt en què 
no se li ha permès fer la rèplica.

Insisteix que vol que ERC retiri el que ha dit.

La Presidenta pregunta a la Sra. Esteller si vol que se suspengui la sessió perquè 
es posin en ordre.

La Sra. Esteller diu que sí.

La Presidenta pensa que no cal.

La Sra. Esteller reitera que vol que ERC retiri la seva posició.

La Presidenta diu que, si la Sra. Esteller no calla, demanarà als tècnics que li 
tallin el micròfon. Ironitza sobre si la regidora del PP vol que s’avisi la Guàrdia 
Urbana perquè la tregui de la sala. I li demana que es comporti.

La Sra. Esteller demana que la presidenta també es comporti.

La Presidenta diu que han quedat enteses les explicacions de la Sra. Esteller. 
Afegeix que el que la Sra. Esteller demana que Secretaria faciliti es pot demanar 
per a tots els grups i, per tant, es recolliran més les qüestions de les al·lusions.

La Sra. Esteller sol·licita a la Presidenta que demani a Esquerra Republicana de 
Catalunya que retiri el que ha dit.

La Presidenta demana respecte a la presidència de la Comissió perquè hi ha 
unes interpretacions de la norma que cal fer, i per això existeix la presidència.

Lamenta que a la Sra. Esteller no li agradi la seva decisió, però li sembla que hi 
ha una majoria a favor del que ha decidit la presidència.

Es dóna per tractada.

c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord

2. Ratificar el decret de l’alcaldessa, de 15 de desembre de 2016, pel qual es 
resol desestimar la sol·licitud de concessió de la medalla d’honor al sofriment en la 
categoria de bronze, formulada per , agent de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona, núm. de matrícula 26333, 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.

El Sr. Sierra anuncia el seu vot en contra. Fa una nova crida, a part de les que 
fa la CUP sobre el fet que el Reglament de medalles és un reglament franquista.

anonimitzat LOPD
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Comenta que en el cas de la desestimació d’aquesta medalla entén que hi ha 
dos tipus de medalles, de les quals unes es fan al patiment i han de tenir una 
ferida o lesió. Indica que en aquest cas hi ha un informe de l’ICAM. Per això hi vota 
en contra, perquè no creu que siguin tan potestatives a l’hora de la concessió com 
les del mèrit. Considera que si hi ha una medalla al patiment i s’aporten uns 
expedients i uns informes s’hauria de concedir.

La Sra. Esteller comunica que el seu Grup hi votarà en contra perquè, una 
vegada examinat l’expedient, constata que l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social va reconèixer l’accident d’aquest agent. Considera, doncs, que, en aquest 
cas, a l’agent li correspon la indemnització i compleix els requisits perquè se li 
concedeixi aquesta distinció. Creu, per tant, que aquesta petició s’ajusta al 
Reglament d’honors i mèrits dels membres de la policia municipal i dels serveis 
d’extinció d’incendis.

Afegeix que té coneixement que aquest agent ha presentat una demanda. Diu 
que no pot ser que no s’apliquin els criteris per concedir aquesta medalla.

Destaca que l’agent té una ferida greu, i insisteix que l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social ha reconegut l’accident d’aquest agent i ha atorgat una 
indemnització per aquest motiu.

El Sr. Recasens comenta que aquest Reglament, que està en fase de revisió 
molt avançada, en els articles 1, 3.1 i 3.2 estableix clarament que les medalles 
s’han de concedir a qui té ostensiblement un sacrifici patit. Indica que en aquest 
cas és baixa i alta el mateix dia per unes petites erosions. Diu que té un informe 
negatiu de la prefectura i un informe negatiu dels Serveis Jurídics sobre aquesta 
medalla. No ho veu, doncs, de la mateixa manera que ho veuen Ciutadans i el 
Partit Popular.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU i ERC, 
amb el posicionament contrari de C’s i PP i amb la reserva de vot de la CUP. 

3. Atorgar la medalla d’Honor al Mèrit als membres del Servei d’Extinció 
d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la 
categoria d’argent, per haver prestat serveis durant 35 anys sense interrupció ni 
nota desfavorable en els seus expedients personals, d’acord amb el que disposa 
l’article 4.2.b) del vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la 
Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C’s, 
ERC i PP i amb la reserva de vot de la CUP. 

4. Atorgar la medalla d’Honor al mèrit als membres del Servei d’Extinció 
d’Incendis i Salvament de Barcelona que figuren en les relacions adjuntes, en la 
categoria de bronze, per l’acreditació de fets de transcendència pública o 
importància pràctica pels fins propis del servei, d’acord amb el que disposa l’article 
4.2.c) del vigent Reglament d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia 
Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de setembre de 1976.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C’s, 
ERC i PP i amb la reserva de vot de la CUP. 

5. Atorgar la medalla d’Honor al mèrit, en la categoria de bronze, i a títol 
honorífic, a les persones alienes al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i 
Salvament de Barcelona que figuren en la relació adjunta, per haver-se distingit 
notablement per la seva actuació en favor de l’esmentat servei, d’acord amb el que 
estableix la disposició addicional del vigent Reglament d’Honors i Recompenses 
dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis de 17 de 
setembre de 1976.
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Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C’s, 
ERC i PP i amb la reserva de vot de la CUP. 

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord

6. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques de l’acord marc, amb núm. de contracte 17000001, que té 
per objecte la contractació del subministrament elèctric per a edificis i 
instal·lacions de l’Ajuntament de Barcelona i organismes associats (Lot 1, baixa 
tensió, Lot 2, baixa tensió-ecolot i Lot 3, mitja tensió) i l’atenció i reducció de la 
pobresa energètica; convocar procediment obert i tramitació ordinària per a la 
seva adjudicació, de conformitat amb els articles 196 i següents del RDL 3/2011, 
de 14 de novembre, de text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
facultar la Comissió de Govern per realitzar els tràmits corresponents a 
l’adjudicació del present Acord Marc i per realitzar la contractació derivada que 
sigui competència d’aquesta Comissió; donar compte d’aquesta adjudicació i de la 
contractació derivada que correspongui a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El Sr. Badia comenta que s’ha informat tots els grups, però vol destacar els dos 
elements més substancials.

Explica que, d’una banda, s’incorpora un nou lot en aquesta compra elèctrica, 
que és un lot referent a tots els edificis productors d’energies renovables. Indica 
que és un lot més petit i que permetrà donar més accessibilitat a la diferent 
tipologia de companyies que operen en el mercat elèctric actualment. Assenyala 
que, pel fet de tenir tres lots i posar una limitació, també es garantirà més 
pluralitat en el cas del subministrament elèctric de l’Ajuntament.

D’altra banda, comenta que també s’han introduït diferents mesures vinculades 
a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, com ara l’obligatorietat de les 
empreses que puguin ser adjudicatàries d’aquest concurs de signar els convenis 
que es despleguin d’aquesta Llei, així com també totes les mesures de formació i 
informació vinculades al tema de drets energètics i eficiència, a més del principi de 
precaució i avís previ a Serveis Socials abans de fer cap tall.

La Sra. Recasens diu que no vol tornar a esverar la sessió, però indica que el 
govern té els grups acostumats a una tècnica, que és que el regidor amb molt bon 
to explica el que es farà i com es canviaran les coses. Explica que prèviament s’ha 
anat amenaçant les elèctriques amb una sèrie d’iniciatives que el govern tirarà 
endavant. Aclareix que comparteix les iniciatives, com totes les accions que vagin 
encaminades en el tema de la pobresa energètica, a resoldre la situació de les 
famílies vulnerables, etc.

Tanmateix, destaca que massa vegades el govern ha de confiar en la 
benevolència i la responsabilitat de l’oposició per tirar endavant aquests 
expedients, que en el marc d’una comissió poden quedar com un expedient més, 
però que comporten una càrrega molt important. Comenta que el govern anuncia, 
amb titulars, que l’Ajuntament obliga les elèctriques a firmar convenis de 
corresponsabilitat, i que, d’altra banda, l’alcaldessa fa un tuit que diu: «No 
treballem amb qui evadeix impostos. Tampoc amb elèctriques que tallin la llum a 
famílies vulnerables.» Destaca que aquest tuit, com que només té 140 caràcters, 
ha d’acabar aquí, però afegeix que podria continuar de la manera següent: «si així 
ho vol l’oposició», perquè s’ha de resoldre un tema molt greu, que és que el 
govern està fora de termini.

Destaca que l’oposició permet al govern una excepcionalitat molt important, que 
és que la competència de l’adjudicació, en comptes de tenir-la la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció o la que 
pertoqui, passi a la Comissió de Govern. Diu que si això no es fes així el govern 
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estaria fora de termini, cosa que implicaria pagar una factura molt més cara de 
l’electricitat, perquè s’hauria d’acabar amb la tarifa d’últim recurs.

Conclou que el que el govern ha explicat de les clàusules socials, de les famílies 
vulnerables, del fet d’obligar les elèctriques, no serà així si en aquesta sessió 
l’oposició no hi vota a favor o s’absté, perquè el govern no ha fet bé la feina i se li 
ha acabat el termini. Destaca que el govern, en canvi, sí que té temps de fer tuits. 
Demana que el govern es contingui en matèria de tuits i faci millor la feina.

No vol causar més desgavell del que hi ha hagut, però demana que aquest 
expedient quedi sobre la taula perquè vol l’informe de Serveis Jurídics pel que fa al 
tema que les competències de l’adjudicació passin d’aquesta Comissió a la 
Comissió de Govern. Sap que l’adjudicació serà fruit d’una subhasta electrònica i, 
per tant, teòricament s’anirà a preu. Tanmateix, demana que es faci amb la base 
jurídica necessària el fet de passar a la Comissió de Govern un expedient tan 
important com és la contracta del subministrament elèctric. Recorda que es va dir 
als grups que hi hauria un informe jurídic en què es manifestaria que aquestes 
competències es poden traspassar d’una comissió a una altra de manera 
excepcional. Com que aquest informe encara no ha arribat, demana que en el 
transcurs de la sessió es faci arribar als grups.

El Sr. Sierra diu que això és el que passa des que hi ha el govern actual, en què 
es passa del «sí se puede» al «ja ho veurem», en què es passa a silencis 
administratius pels quals s’amplien centres comercials, etc. Remarca que en una 
cosa tan bàsica com la llum el govern ha anunciat que es farà un operador propi i 
que s’atendrà la pobresa energètica, però que, en canvi, el que s’ha fet és deixar 
passar el temps.

Comenta que Ciutadans té dues opcions: votar en contra i que el govern pagui 
molt més perquè s’ha acabat el termini i s’hauria d’anar a l’últim recurs, o 
abstenir-se o votar a favor i que es pugui delegar aquesta funció per esmenar una 
mala praxi del govern. Anuncia que s’abstindrà perquè es pugui delegar aquesta 
funció a la Comissió de Govern, però demana que el govern es posi les piles.

Indica, però, que, tot i que sigui una subhasta electrònica, algú que està 
anunciant que es muntarà el seu propi operador energètic pagarà la llum més 
cara. Demana prudència, doncs, a l’hora de fer els anuncis.

La Sra. Capdevila anuncia que el seu Grup votarà favorablement l’aprovació 
d’aquest plec de clàusules de contractació de subministrament elèctric i d’atenció i 
reducció de la pobresa energètica. Indica que ho fa un cop analitzada la 
documentació facilitada, perquè li semblen encertades les clàusules d’atenció, 
formació, detecció i protecció contra la pobresa energètica, i el compromís de les 
empreses subministradores davant de l’Ajuntament de Barcelona d’informar dels 
drets relatius a la pobresa energètica fixats en la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica.

Comenta que aquest és un marc de contractació transitori, fins a la posada en 
funcionament de l’operador municipal d’energia. Malgrat tot, creu que apunta 
certes línies, com els plans de formació, els mecanismes d’informació o l’entrada 
de lots per a petits i mitjans subministradors, que són positives.

Per tant, per tot l’exposat, reitera el vot favorable d’ERC.

La Sra. Esteller comenta que el Grup Popular s’abstindrà perquè, tot i que està 
d’acord amb les mesures que s’incorporen per a la protecció de les persones en 
exclusió i pobresa energètica, en aquest expedient hi ha conceptes creuats. Explica 
que es condiciona l’adjudicació del subministrament elèctric de l’Ajuntament amb 
obligacions que l’adjudicatari haurà de tenir amb els seus clients o consumidors. 
Indica que aquest creuament posa a vegades en risc també el compliment. Diu que 
l’informe dels Serveis Jurídics ja adverteix això. Comenta que aquest creuament 
pot posar en risc l’aplicació i l’exigència de les clàusules i les prescripcions 
administratives del prec. Adverteix, doncs, d’aquesta qüestió.

D’altra banda, reitera que està a favor d’aquestes mesures que ja diu la llei. 
Considera, doncs, que el govern hauria d’instar la Generalitat perquè desenvolupi 
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el reglament de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, perquè sense aquest reglament és 
molt difícil que el règim de sancions es pugui aplicar. Indica que la llei que el 
govern obliga la companyia a complir és d’obligat compliment per a tothom. 
Insisteix que la Generalitat ha d’aprovar aquest reglament per desenvolupar la Llei 
i que aquestes sancions o prescripcions puguin ser aplicables.

El Sr. Garganté anuncia l’abstenció de la CUP.

La Sra. Recasens recorda que ha fet una petició formal que almenys el govern 
podria contestar. Reitera que l’expedient no està complet perquè falta un informe 
important de Secretaria que asseguri que es poden traspassar aquestes 
competències. Per tant, pregunta si durant el transcurs de la sessió es farà arribar 
aquest informe.

El Sr. Badia diu que consultarà si es pot fer arribar l’informe que es diu que 
falta. Celebra que es pugui tirar endavant aquest expedient. Espera que sigui 
l’últim expedient, tenint en compte que, en principi, hi haurà una operadora 
municipal que operarà aquest servei.

Recorda que es va demanar que el govern avancés cap a l’àmbit d’obertura 
d’aquest tipus de contracte i també que s’avancés en l’àmbit de pobresa 
energètica. Si bé és cert que s’ha hagut de retardar l’aprovació d’aquesta licitació, 
creu que les millores que s’han introduït en aquest cas justificaven i permetien que 
un expedient que ja s’ha aprovat en anys anteriors es pogués aprovar ara amb una 
majoria més gran. Reconeix que l’obertura de pliques serà una subhasta 
electrònica, però pensa que era molt millor poder aportar les novetats que s’estan 
apuntant. Comenta que tot el treball en el marc de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, 
recentment s’està culminant. Informa que s’està treballant amb la Generalitat i, 
per tant, difícilment s’hauria pogut presentar mesos enrere. Opina que les millores 
que s’han introduït superen amb escreix el fet que la subhasta, que és simplement 
una obertura gairebé tècnica i matemàtica, passi per la Comissió de Govern.

La Sra. Recasens demana que la secretària digui si aquest expedient està 
complet, si l’informe jurídic que falta és substancial o no i, per tant, si s’està 
aprovant un expedient en què s’estan manllevant les competències d’aquesta 
Comissió en matèria d’adjudicació traspassant-les a la Comissió de Govern, 
malgrat la manca de l’informe jurídic que faculta fer això. Diu que si aquest 
informe no és substancial i es pot tirar endavant, hi està d’acord, però si aquest 
informe és substancial i l’expedient està incomplet, demana que la secretària es 
posicioni.

La secretària diu que a l’expedient hi ha un informe jurídic i que, per tant, ja hi 
ha l’informe que es demana. Conclou que sí que pot tirar endavant l’expedient.

La Sra. Recasens aclareix que demana l’informe jurídic que es va dir als grups 
que se’ls faria arribar en què s’assegura que es poden traspassar les competències 
en el moment de l’adjudicació d’aquesta Comissió a la Comissió de Govern. Diu 
que no es refereix a l’informe jurídic normal de l’expedient, que entén que aquest 
sí que hi és.

La presidenta explica que l’article 80.2 del Règim Orgànic Municipal estableix 
que qualsevol regidor o regidora pot sol·licitar que un tema que està en l’ordre del 
dia quedi sobre la taula i que es voti en futures sessions si després hi ha una 
majoria de la resta de grups que hi donen suport. Diu que si la Sra. Recasens té 
dubtes sobre aquesta qüestió i en aquests moments no es pot aclarir concretament 
des del punt de vista jurídic si és l’informe que Convergència i Unió vol tenir pot 
sol·licitar aquesta votació.

El Sr. Badia diu que s’ha aclarit i està sustentat jurídicament l’expedient.
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La Sra. Recasens reitera que el que demana no és l’informe jurídic normal de 
l’expedient. Insisteix a preguntar a Secretaria si existeix l’informe jurídic que 
assegura que es poden manllevar les competències en matèria d’adjudicació 
d’aquesta Comissió a la Comissió de Govern.

La secretària comenta que Secretaria General ha revisat aquest expedient i no hi 
ha cap inconvenient perquè pugui continuar la seva tramitació. Pel que fa a 
l’informe en concret que demana la Sra. Recasens, no li pot respondre en aquest 
moment, però reitera que l’expedient s’entén complet perquè pugui continuar la 
seva tramitació i sotmetre’s a aprovació de la Comissió.

La Sra. Recasens insisteix que no se li està responent el dubte.

La presidenta torna a repetir que si la regidora de CiU té dubtes pot demanar 
que l’expedient es quedi sobre la taula.

El Sr. Badia diu que l’expedient es prou sòlid perquè es pugui tramitar. Conclou, 
doncs, que l’expedient que hi ha ja és suficient. Indica que, si correspon, l’informe 
que es pogués comentar en una reunió de treball que es facilitaria es facilitarà.

La Sra. Recasens demana si la secretària pot aclarir alguna cosa més.

La secretària diu que li comenten de Secretaria General que no hi ha hagut cap 
petició d’un informe en concret i que, per tant, hi ha els informes que hi ha d’haver 
en l’expedient.

La Sra. Recasens recorda que, quan es va explicar aquest expedient per 
decretar aquesta excepcionalitat, es va dir als grups que se’ls faria arribar un 
informe jurídic que assegurés que això es podia fer. Demana, doncs, que es voti 
ara si aquest tema ha de quedar sobre la taula i que en el transcurs de la sessió es 
pugui aclarir el tema.

El Sr. Badia assenyala que es pot demanar l’opinió a la gent que va ser a la 
reunió, perquè no coincideix amb aquesta definició dels fets. Demana que es doni 
veu a la gent que va ser a la reunió perquè puguin expressar si això va ser així.

La presidenta diu que en aquest cas hi ha tres opcions: obrir un debat a la 
Comissió sobre matisos d’una reunió de treball feta prèviament; fer un petit recés 
per aclarir aquests conceptes, o si el grup que fa la intervenció té dubtes que 
demani que aquest tema quedi sobre la taula per aclarir en futures reunions i que 
es voti en una altra sessió.

El Sr. Badia insisteix que la gent que va ser a la reunió no coincideix amb la 
versió que està donant la Sra. Recasens del fet que es fes aquesta petició.

La Sra. Recasens conclou que deixarà que aquest tema continuï, però demana 
que se li faci arribar un informe jurídic de Secretaria que asseguri que es poden 
traspassar aquestes competències, tal com s’havia demanat, independentment que 
ara els Serveis Jurídics es desdiguin del que havien dit. 

Accepta el que ha dit Secretaria que l’expedient està complet. Demana 
igualment, però, que es faci arribar aquest informe jurídic que es va dir als grups. I 
anuncia l’abstenció del seu Grup, perquè aquest tema s’està desenvolupant d’una 
manera absolutament caòtica.

El Sr. Badia expressa el vot favorable del Govern Municipal, la Sra. Recasens 
expressa l’abstenció de CIU, el Sr. Sierra expressa l’abstenció de C’s, la Sra. 
Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del 
PP i el Sr. Garganté expressa l’abstenció de la CUP. S’aprova.

c) Proposicions
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V) Part d’impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal CIU:

7. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: Que el Govern municipal presenti a la propera Comissió de 
Presidència un informe on es reculli de manera detallada la relació de tots els 
serveis de l’Ajuntament i que expliciti de manera clara: - Data d’inici del servei, en 
el cas de serveis que ja es van posar en marxa inicialment en gestió indirecta. -
Data d’inici de l’externalització del servei, en el cas de serveis que es gestionaven 
de manera directa i que es van externalitzar.

El Sr. Forn comenta que la proposició sorgeix arran de la documentació que va 
rebre uns dies enrere, en què es feia arribar una llista dels contractes de serveis 
externalitzats per l’Ajuntament de Barcelona. 

D’entrada, agraeix aquesta informació, però vol remarcar que li va semblar que 
era una documentació molt esbiaixada. Indica que en el títol ja es veu, perquè diu: 
«Llistat complet de contractes de serveis externalitzats», amb data de 2015, com 
si aquests serveis s’haguessin externalitzat el 2015.

Assenyala que aquesta informació era un requeriment que havien fet diferents 
grups polítics en aquesta Comissió i en el Plenari i que ha arribat quan ha arribat. 
Tot i que la dona per bona, demana que s’expliqui bé, sobretot, quan s’inicien 
aquestes externalitzacions, perquè considera que això indueix a error. Pregunta, 
com a exemple, si la coordinació de programes de saunes de l’Agència de Salut 
Pública es va fer el 2015. Destaca que n’hi ha moltíssimes com aquestes, que 
corresponen a anys molt anteriors.

Diu que parlant amb el Sr. Badia coincidien que la majoria d’aquestes 
externalitzacions es van fer als anys 90. Recorda que el Sr. Badia li comentava que 
és molt complicat veure l’origen de cada un d’aquests serveis i quan es va iniciar 
l’externalització. Diu que el seu Grup acceptaria, encara que no sigui en el 100% 
dels serveis, perquè n’hi ha de molt petits, que es pogués anar als que tenen un 
import econòmic més gran o que tenen un nombre de treballadors molt més gran. 
Creu que valdria la pena començar per aquí i explicar bé en quina data es va iniciar 
l’externalització del servei. Pensa que això completaria més la informació que el 
govern va fer arribar als grups.

El Sr. Alonso comenta que en aquest debat sobre la gestió directa o indirecta li
sembla que el govern de Barcelona en Comú ha arribat a la màxima cota de 
desconcert. Diu que per Ciutadans la política del govern és una incògnita absoluta, 
i afegeix que està convençut que no té cap política en aquest tema, més enllà de la 
improvisació. Recorda que Barcelona en Comú va arribar al govern alabant les 
bonances de la remunicipalització com si fos una cosa màgica que resoldria tots els 
problemes de la ciutat. Indica que el govern va prometre moltes coses i que, de tot 
això, res de res, perquè el govern s’ha adonat que assumir la gestió directa de tots 
els serveis de manera indiscriminada ni és viable ni té per què ser necessàriament 
beneficiós per a l’interès públic. Té la impressió que el govern s’ha quedat 
paralitzat.

Destaca que hi ha una sèrie de partits polítics que reclamen més 
remunicipalitzacions, perquè saben que així posen el govern contra les cordes 
davant d’un cert electorat més radical, però diu que tots els grups saben que són 
propostes inviables. Li sembla que això ha portat al bloqueig del govern, que està 
atrapat entre aquest fals discurs radical i la realitat de la gestió.

Demana que el govern deixi aquests discursos i que pensi que l’objectiu 
realment és millorar la gestió dels serveis municipals. Comenta que als ciutadans 
els és igual que la gestió sigui directa o indirecta, sinó que volen tenir la millor 
gestió i el cost més baix. 
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Afegeix una variable addicional imprescindible, que és que hi hagi llocs de treball 
de qualitat, tant si hi ha gestió directa com indirecta. Exigeix una sèrie de 
qüestions irrenunciables, com ara que es respectin els drets dels treballadors i es 
mantinguin unes condicions laborals dignes, salaris dignes, horaris raonables, que 
es garanteixi la conciliació de la feina amb la vida familiar, que es garanteixi la 
seguretat a la feina, etc.

Per això demana al govern que deixi els eslògans radicals i comenci a 
preocupar-se de fer una bona gestió dels serveis públics, que és la seva feina.

En relació amb aquesta proposta de Convergència i Unió, no sap gaire bé on 
porta i no l’entén gaire bé. Indica que el seu Grup no té aquesta llista d’empreses 
perquè no se li ha fet arribar.

Anuncia que hi votarà a favor perquè entén que, com a mínim, convida el 
govern a fer una reflexió i un exercici de transparència i de compartir informació. 
Reitera la demanda que el govern realment comenci a pensar a fer una gestió 
eficient d’aquests serveis públics.

El Sr. Coronas manifesta que votarà a favor de la proposició. Entén que la 
transparència en tot el que fa referència a la gestió municipal és un dret de la resta 
de grups i la ciutadania i una obligació del govern. Recorda que Esquerra 
Republicana de Catalunya ha presentat diverses iniciatives en aquest sentit, tant 
pel que fa al pressupost com en el cas de contractacions, recursos humans, 
processos participatius o d’empreses municipals com Barcelona Activa.

Diu que els grups de l’oposició, que tenen la tasca d’impuls i control del govern, 
precisament el que han de fer és forçar el govern a fomentar aquesta 
transparència. Indica que un bon govern té l’obligació de posar a l’abast dels grups 
la informació necessària per desenvolupar correctament la seva tasca.

Destaca que a vegades les informacions es donen incompletes, esbiaixades o 
tergiversades. Considera que és important que tothom tingui clar que hi ha grups 
que han estat al govern i feien unes coses i que després a l’oposició en prediquen 
unes altres. Diu que cal tenir en compte que el govern predicava molt en 
campanya tot el tema de la remunicipalització de serveis, però que a l’hora de la 
veritat hi ha casos com el fet que el govern recupera la gestió de tres escoles 
bressol, però després privatitza escoles de música, com el cas de la Font d’en 
Fargues. Diu que la informació flueix una mica a gust de qui la subministra. Pensa 
que és important que tots els grups tinguin la informació. El sobta que el Sr. Forn 
tingui aquesta informació i, en canvi, la resta de grups no la tingui.

Demana, doncs, transparència, igualtat d’informació i que tothom tingui clar en 
quin moment es decideix privatitzar, quina és la motivació, en quin govern es fa, 
perquè és l’única manera que tothom tingui clar que hi ha grups que quan són a 
l’oposició diuen una cosa i quan arriben al govern en fan una altra. Creu que és bo 
que la ciutadania i tots els grups ho puguin saber.

La Sra. Esteller dóna suport a aquesta proposta perquè creu que és bo que es 
coneguin els serveis externalitzats de l’Ajuntament, els motius i la data.

Pensa que s’ha d’acabar el fet d’utilitzar la gestió des d’una visió ideològica com 
té l’actual govern, perquè la titularitat és la que marca si és el caràcter públic o 
privat, no la gestió. Destaca que el Grup Popular ha posat l’accent en una gestió de 
qualitat, que ha d’oferir uns serveis amb eficàcia i eficiència i en què el ciutadà ha 
de rebre aquests serveis en les millors condicions. Insisteix que el PP posa l’èmfasi 
en la satisfacció del ciutadà i en l’eficàcia i eficiència, al marge de qui ho faci, 
perquè reitera que la titularitat dóna el caràcter públic o privat.

Destaca que l’eficàcia és fer-ho amb eficàcia i l’eficiència fer-ho amb els mínims 
recursos possibles. Diu que no té cap sentit que l’Ajuntament remunicipalitzi 
serveis que tenen un bon grau de satisfacció per part dels ciutadans des d’un punt 
de vista ideològic, que a sobre li costen més a l’Ajuntament, com ha passat amb 
les escoles bressol, en què el fet de suprimir la gestió indirecta costa 600.000 
euros a l’Ajuntament. Pregunta si això és eficàcia i eficiència o és utilitzar la gestió 
des d’un punt de vista ideològic i amb la visió esbiaixada que té el govern del que 
ha de ser una prestació pública. 
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Per això està d’acord amb el fet que es presenti aquest informe per tal que els 
grups tinguin un coneixement de qui va externalitzar molts serveis. Pregunta per 
què una part dels socis del govern ara està favor d’això quan el PSC va estar 
promovent l’externalització i la col·laboració publicoprivada. 

Reitera que el Partit Popular hi donarà suport. Comenta que el seu Grup també 
va demanar els informes fa temps, amb preguntes per escrit, el 27 d’octubre de 
2015, sobre models de gestió i demana que, si el govern té previst algun calendari 
de remunicipalització, el faciliti als grups. Vol que el govern doni la informació, que 
digui què costarà i en què millorarà. Indica que el govern té tot el control per 
valorar que aquesta externalització es faci amb els criteris de qualitat i eficàcia i 
eficiència, que són els que han de prevaler, juntament amb la satisfacció del 
ciutadà.

El Sr. Garganté manifesta el seu vot a favor.

El Sr. Badia diu que és difícil fer el seguiment exhaustiu dels 260 serveis, perquè 
molts serveis es creen, es fusionen, es desfan, i, per tant, en alguns que són molt 
petits l’històric es fa molt difícil d’obtenir, tal com li han comentat els serveis 
tècnics.

Indica que caldria establir un criteri o bé per volum de contractació o per volum 
de treballadors per poder fer un filtre a fi de poder elaborar aquest històric. Es 
disculpa perquè en cap cas la intenció era donar una informació que pogués 
semblar que és equívoca. Assenyala que molts serveis es van renovant o 
prorrogant i, per tant, diu que pot ser més interessant veure quin és el punt d’inici 
que no el punt en què es fa l’última licitació. 

Comenta que aquest informe d’externalitzacions el govern el va demanar a l’inici 
del mandat i que després diferents grups van fer petites aportacions que s’hi han 
anat afegint. Apunta que cada cop que apareix una nova dada la feinada és ingent, 
però diu que el govern es posarà a treballar per poder facilitar tota la informació 
com a mínim dels serveis centrals, que no són gaires. 

Li consta que l’informe s’ha fet arribar als presidents dels grups que s’han 
queixat que no l’havien rebut, és a dir, que s’ha enviat tant a la Sra. Carina Mejías 
com al Sr. Alfred Bosch. Demana que es revisin els canals i si és millor buscar una 
altra adreça de correu electrònic. Comenta que ha verificat, doncs, que l’informe 
s’ha fet arribar a tots els grups, però ofereix de fer-ne fotocòpies per donar-les en 
aquesta sessió als que no el tenen.

Recorda que hi ha una taula de treball tècnic que es reunirà al febrer de 2017, 
des d’on es farà el seguiment de tot el tema de polítiques laborals. Diu que és un 
espai que es podrà fer servir per anar afinant totes aquestes demandes o 
puntualitzacions. En aquest sentit, vota a favor de la proposta per afavorir que es 
tingui la màxima informació completa d’aquests processos.

El Sr. Forn agraeix tots els vots favorables de tots els grups polítics, i espera 
que puguin tenir aquesta informació al més aviat possible.

El Sr. Badia expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso 
expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC, la 
Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot 
favorable de la CUP. S’aprova.

Del Grup Municipal C’s:

8. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: Que per part del Govern municipal s’elabori un pla per tractar 
d’eradicar la venda d’alcohol i de productes alimentaris pel consum als carrers de 
Barcelona, a més de les accions que ja s’estan realitzant amb una ordre de servei 
a la Guàrdia Urbana de Barcelona i el seu corresponent protocol per tal d’impedir 
aquestes conductes.



NÚM. 6 28-2-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1457

El Sr. Sierra explica que la proposició sorgeix arran del 17è informe de 
seguiment de l’Ordenança de civisme i també arran de les manifestacions fetes pel 
cap de la Guàrdia Urbana, el Sr. Evelio Vázquez, en què deia que el principal 
problema de convivència de Barcelona era per la venda i el consum d’alcohol al 
carrer.

Diu que el consum d’alcohol al carrer comporta baralles, soroll, degradació de 
l’espai públic i problemes de brutícia. Per això considera oportú que el govern 
municipal doni ordres precises a la Guàrdia Urbana, elabori un pla per eradicar 
aquesta venda d’alcohol i el consum als carrers fent una ordre de servei similar al 
protocol que hi ha per al cas del top manta.

Creu que és necessari, en primer lloc, pels principals problemes que comporta 
per a la convivència i, en segon lloc, perquè en determinats districtes i barris de la 
ciutat és el principal problema que hi ha pel que fa als conflictes de convivència. 
Reitera que no són paraules seves, sinó del cap de la Guàrdia Urbana, i espera 
tenir el suport de la resta de grups municipals.

El Sr. Martí vol aprofitar que hi ha la regidora Gala Pin per fer-li arribar la seva 
queixa, atès que li ha reclamat diverses vegades des de l’última sessió la 
informació que la regidora Pin va donar de manera telegràfica sobre els expedients 
i les inspeccions als centres cannàbics.

La Sra. Pin diu que està enviat.

El Sr. Martí comenta que els serveis del seu Grup no li ho han fet arribar, però, 
atesa la resposta de la regidora Pin, agraeix irònicament que hagi tardat un mes 
per fer arribar el que Convergència i Unió li va demanar.

Anuncia que votarà a favor de la proposició de Ciutadans per coherència política 
perquè està d’acord amb el fet que es compleixin les lleis i les ordenances. 
Comenta que ja hi ha l’Ordenança del civisme, de què CiU va impulsar la 
modificació el 2014 per endurir-la en el sentit que no es pogués consumir alcohol a 
l’espai públic en cap format, ni en gots de vidre ni de plàstic, etc. Conclou, doncs, 
que aquesta Ordenança ja regula, des del 2014, la prohibició de venda i consum 
d’alcohol. Indica que Convergència i Unió ja va assumir aquest compromís polític 
des del govern, i ara, des de l’oposició, votarà a favor d’aquesta proposició per 
coherència.

Creu que, més enllà d’ordres de servei i de documents i protocols, el que cal fer 
és complir les ordenances. Pensa que el govern ha desistit de complir amb les 
seves obligacions i responsabilitats. Destaca que el govern, des de fa un any i mig, 
no exerceix l’autoritat que li atorga el marc legal i normatiu vigent. Conclou, 
doncs, que, més enllà de plans, el govern ha de fer complir les ordenances i les 
lleis.

Especifica que hi votarà a favor, però amb aquesta denúncia complementària 
que, més enllà dels plans i ordres de servei, el govern no fa el que ha de fer des 
del primer dia.

La Sra. Capdevila anuncia que també hi votarà a favor després d’analitzar l’últim 
informe de la comissió de seguiment de l’aplicació de l’Ordenança de convivència. 
Afegeix que veu amb molta preocupació l’augment de venda de begudes 
alcohòliques al carrer i, sobretot, el consum que en fan els menors, que ha 
augmentat el 118% des del 2015.

Destaca que l’ús intensiu de l’espai públic fa que proliferin activitats de tot tipus, 
però indica que cal abordar les problemàtiques que se’n deriven. Comenta que han 
augmentat molt les intervencions policials de la Guàrdia Urbana i els Mossos en 
relació amb la venda d’alcohol, però considera que calen altres mesures per anar 
reduint aquesta xifra tan alarmant.

Està d’acord amb la proposta de Ciutadans sobre el fet que cal traçar un pla que 
tracti d’eliminar la venda d’alcohol i aliments a la via pública, que es materialitza 
en accions concretes que en desactivin tant la venda com el consum. Creu que cal 
abordar aquest i altres debats en relació amb la seguretat, i espera que es doni en 
el marc de la modificació de l’Ordenança per a la convivència. Espera que, dins les 
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accions concretes, els agents cívics i educadors de carrer hi tinguin un paper 
rellevant i que no es basin només en prohibicions, ja que veu que, tot i estar 
prohibits, tant la venda com el consum van in crescendo. Entén que, juntament 
amb la prohibició, que ja hi és, s’ha d’explicar a la gent jove als instituts què 
representa per a les persones joves el consum desmesurat d’alcohol i d’altres 
productes que es venen al carrer sobre els quals no hi ha cap tipus de control.

La Sra. Esteller anuncia el vot a favor del Grup Popular. Recorda que s’ha 
reiterat en aquesta Comissió la necessitat que l’Ajuntament adopti totes les 
mesures necessàries per impedir la venda i el consum d’alcohol al carrer, que té 
dos efectes: el consum d’alcohol de la gent jove, que és perjudicial per a ells, i les 
molèsties que causen als veïns.

Explica que, en aquest sentit, en l’últim informe de la convivència s’ha vist com 
les denúncies dels veïns augmenten un 64%, però també les pròpies de la Guàrdia 
Urbana i les sancions d’aquest cos. Indica que això fa que calgui adoptar mesures, 
però diu que amb aquest Pla no serà suficient si no es modifica l’Ordenança del 
civisme.

Recorda que el Partit Popular ha portat en dues ocasions en aquesta Comissió 
una proposició normativa per suprimir una tolerància que té aquesta Ordenança, 
que permet beure al carrer sempre que sigui amb ampolla de plàstic. Comenta que 
en aquell moment hi va haver grups que van votar en contra de la proposició del 
PP i que definitivament no es va modificar per tal que quedés prohibit consumir 
alcohol al carrer. Destaca que el problema és que l’Ordenança permet consumir 
alcohol al carrer quan és amb un envàs de plàstic. Pensa que cal modificar 
l’Ordenança en aquest sentit.

Demana que l’Ajuntament exigeixi que no hi hagi concentracions de botellón, ja 
que perjudica i degrada els barris. Comenta que aquest tema comporta moltes 
molèsties a Ciutat Vella, Gràcia, Sant Martí, la Vila Olímpica, Sarrià, el Turó Parc, 
Beethoven, Wagner, Jardins de Santa Amèlia, part de Joan Raventós, etc. Indica 
que, a més del perjudici que causa el consum d’alcohol a aquests joves que es 
concentren per beure, també afecten la convivència.

Dóna, doncs, suport a la proposició, però demana al govern que actuï amb 
determinació en allò que actualment està prohibit i que impedeixi la venda 
d’alcohol. Considera que la venda d’alcohol és un escàndol, ja que els venedors són 
per tot arreu i ningú no diu res. Reconeix que hi ha denúncies i que la Guàrdia 
Urbana actua, però diu que no amb la determinació amb què ho hauria de fer. 
Destaca que, sobretot, cal evitar les concentracions, perquè si no es modifica 
l’Ordenança una part del problema continuarà.

El Sr. Garganté manifesta el seu vot en contra.

El Sr. Recasens pensa que és un error plantejar l’abordatge d’aquest problema 
en termes d’eradicació, perquè considera que eradicació és un terme que si es vol 
enganyar algú es pot utilitzar, però que cap govern de cap ciutat ha aconseguit 
eradicar aquests problemes, sinó mantenir-los dins d’uns límits sostenibles. 

Tanmateix, reitera la bona feina i la intensitat de la feina de la Guàrdia Urbana, 
tal com han dit els grups en diverses intervencions. Comenta que el dispositiu 
Víctor Alfa ja inclou aquesta activitat de denúncia d’aquests fets i està funcionant a 
ple rendiment. Pensa que si cal fer una modificació ja es farà, però que dins del 
dispositiu Víctor Alfa hi encaixa perfectament aquesta activitat denunciadora.

Comenta que, com diu el proverbi, scripta manent. Diu que Ciutadans s’ha 
referit al seguiment i l’aplicació de l’Ordenança de civisme. Destaca que, si bé és 
cert que ha augmentat la demanda pel consum de begudes alcohòliques, amb una 
xifra relativament baixa, també la demanda per venda ambulant no autoritzada ha 
disminuït de gener a setembre. Indica que, pel que fa a l’activitat de la Guàrdia 
Urbana, ha augmentat en tots els aspectes i de manera significativa, ja que han 
augmentat moltíssim les denúncies i els decomisos. Troba evident que, si hi ha 
més denúncies, la xifra serà més alta. Constata que el problema és que, quan es 
treballa molt i es fa bona feina, apareixen més denúncies. Considera que això pot 
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significar que hi ha un increment o que la policia és més eficaç, però pensa que és 
una barreja de totes dues.

Es compromet a seguir treballant en el marc del Pla Víctor Alfa i diu que 
s’esmerçarà tot l’esforç que calgui per intentar limitar, que no eradicar, aquesta 
activitat en els carrers de Barcelona.

El Sr. Sierra li diu al Sr. Recasens que es torna al mateix de sempre, que és 
parlar de voluntat, però dient que no es pot eradicar. Comenta que a Rudolph 
Giuliani a Nova York li deien que no es podien eradicar els conflictes ni els delictes 
que hi havia al Bronx i, en canvi, ho va aconseguir.

Pensa que és una cosa molt senzilla i un problema molt localitzat, molt clar i 
molt evident. Reconeix que es fan més decomisos i més denúncies, però es queixa 
que el govern no fa res, no ja per eradicar-ho, sinó per minimitzar-ho. Anima que 
el Sr. Recasens surti del seu despatx i es passegi pel Gòtic sud a partir de les vuit 
o les nou del vespre. Comenta que fa deu anys que viu en el Gòtic sud i coneix tots 
els llauners pel nom. Considera que aquest tema és una qüestió de voluntat 
política i de tractar de combatre-ho com a mínim, si no s’eradica. Indica que passa 
el mateix al Raval, al Born, a la Barceloneta i en altres districtes. Demana, doncs, 
que el govern faci una ordre de servei eficaç, tenint en compte que continuen 
augmentant els consums i els comportaments incívics.

Reitera que tot això ve per unes paraules del Sr. Evelio Vázquez, que deia que el 
consum d’alcohol al carrer és el que produeix els conflictes principals de 
convivència, és a dir, baralles, soroll, brutícia i degradació de l’espai públic. 
Destaca que, segons paraules del mateix Evelio Vázquez, ha augmentat aquest 
consum un 35,5%.

Reitera que el govern ha de minimitzar aquest problema i eradicar-lo, perquè si 
es vol es pot. Insisteix que és una qüestió de voluntat política i que el govern doni 
les ordres precises. Torna a dir que el Sr. Recasens com a mínim hauria de sortir 
del seu despatx i fer una passejada pel Gòtic sud i el Raval a les hores en què es 
produeix aquesta venda d’alcohol, que és al vespre.

El Sr. Martí diu que, com que després el Sr. Forn farà un prec sobre temes 
semblants, els segons que pugui tenir els utilitzarà el regidor Forn millor que ell.

La Sra. Capdevila entén que és un tema en què s’ha d’utilitzar la pedagogia i en 
què s’han de buscar altres sistemes que potser l’Ajuntament no ha aportat fins ara, 
com ara posar educadors de carrer in situ i que parlin sobretot amb la gent jove 
que consumeix i els expliquin les conseqüències que pot tenir per a ells.

La Sra. Esteller demana al govern que veritablement compleixi amb l’obligació 
d’impedir o reduir al mínim aquest fet, perquè, com diu el portaveu de Ciutadans, 
la gent dels barris coneixen els llauners i, en canvi, continuen venent sense cap 
tipus de problema alcohol al carrer. Suposa que aquesta realitat que coneix la gent 
dels barris també la coneixen els agents de la Guàrdia Urbana. Diu que es 
requereixen directrius perquè aquests agents actuïn.

Considera que no és tant el fet que hi hagi un pla, que també, sinó la voluntat 
política d’actuar amb determinació per impedir que es vengui alcohol al carrer i 
que aquest alcohol el consumeixin els joves i generin molèsties als veïns. 

El Sr. Recasens diu que en el fons és un problema de models. Indica que el 
model apocalíptic repressiu de Giuliani, que va ser un fracàs, no és el model que 
segueix l’Ajuntament, sinó que aposta més aviat pel model que proposa també 
Esquerra Republicana de Catalunya, que és treball de districtes, treball educatiu i 
menys treball repressiu. 

El Sr. Sierra agraeix els vots favorables i diu que a veure si aquesta vegada hi 
ha sort i el que es decideix per una majoria democràtica es porta a terme.

La Sra. Pin expressa l’abstenció de BnComú, la Sra. Andrés expressa l’abstenció 
del PSC, el Sr. Martí expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra expressa el vot 
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favorable de C’s, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller 
expressa el vot favorable del PP i el Sr. Garganté expressa el vot contrari de la 
CUP. S’aprova.

El Sr. Garganté abandona la sessió a les 11.30 hores.

Del Grup Municipal ERC:

9. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda instar al Govern municipal a: - Realitzar una previsió de les 
oposicions que s’hagin de convocar en els propers 4 anys al Cos de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, tenint en compte que calen entre 400 i 600 agents 
addicionals com a mínim. - Garantir que el temari recentment aprovat, així com els 
nivells de català pertinents, formin part de totes les proves d’accés. - Que es 
treballi per assolir un increment substancial de dones al cos.

El Sr. Coronas diu que, després de les últimes notícies en què s’anunciava la 
convocatòria de noves places a la Guàrdia Urbana –120 via oposició, 49 per 
convocatòria interadministrativa–, el preocupen molt els criteris de la convocatòria.

Comenta que, en primer lloc, el preocupa que amb aquestes convocatòries se 
supliran només les baixes que ha tingut el cos. En segon lloc, indica que el 
preocupa perquè, malgrat que s’acaba d’aprovar un nou temari específic per a 
Barcelona al desembre de 2016, no serà aplicable als policies nacionals, guàrdies 
civils i mossos d’esquadra, perquè segons el seu criteri no és necessari. Comenta 
que el temari específic ha estat i és una de les demandes fetes pel Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya de manera reiterada.

No està d’acord amb els requisits de la convocatòria interadministrativa, perquè 
vol que qualsevol agent que s’incorpori a la Guàrdia Urbana de Barcelona, vingui 
d’on vingui, sigui coneixedor d’aquest nou temari, cosa que també implica el català 
en el nivell que correspon a la categoria a la qual aspira, igual que el coneixement 
de les ordenances municipals.

Creu que els problemes han estat, com sempre, les presses i la manca de 
previsió. Constata que el govern ha arribat tard per convocar unes oposicions amb 
concurs lliure i s’ha vist amb la urgència de convocar aquest procediment 
interadministratiu que comporta tots els greuges que ha plantejat.

Vol que no hi hagi més convocatòries in extremis i que es faci una previsió de 
les oposicions que es faran durant quatre anys per garantir que la policia de 
Barcelona té els coneixements que s’ha decidit que fossin els més adients i establir 
un nombre d’agents suficient per garantir un bon servei i poder desplegar el Pla 
director de la Guàrdia Urbana amb els mitjans necessaris.

Demana al govern voluntat d’augmentar el nombre d’agents de la Guàrdia 
Urbana, voluntat d’incorporar més dones al cos –amb un percentatge mínim d’un 
terç per tal d’equilibrar la paritat a la plantilla– i voluntat de ser més pròxims, però 
de veritat.

Diu que l’objectiu d’ERC és l’excel·lència en la prestació del servei públic de la 
policia, i vol que al cos hi accedeixin els millors i els més ben preparats, que es 
potenciï el desenvolupament de la carrera professional, que hi hagi plans de 
formació i sensibilització continuada en nova ciutadania i diversitat i que s’impulsi 
el treball comunitari de la policia de proximitat, amb una vessant preventiva i 
afavoridora de l’accés als serveis de seguretat.

Explica que ha fet una transacció amb el govern, que queda de la manera 
següent: que la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i 
Seguretat i Prevenció acordi instar el govern municipal a realitzar una previsió de 
les oposicions que s’hagin de convocar en els propers 4 anys al Cos de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, tenint en compte les necessitats del Pla director i garantir la 
prestació d’un bon servei. Diu que ERC en aquest punt, tal com ha reiterat en 
diverses ocasions, creu que ha de ser un mínim de 400 agents addicionals als que 
hi ha actualment, però entén que aquesta xifra s’ha d’acabar de fixar en funció de 
la planificació. Continua amb la transacció, que diu que també demana que es 
garanteixi que els continguts del temari recentment aprovat, així com els nivells de 
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català pertinents, formin part dels coneixements de tots els agents que s’incorporin 
a la Guàrdia Urbana, sigui quina sigui la via de convocatòria. Finalment, explica 
que en la transacció també es demana que es treballi per assolir un increment 
substancial de dones al cos.

El Sr. Forn està bàsicament d’acord amb tot el que ha dit el Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya en aquesta proposició. Creu que el Pla director de la 
Guàrdia Urbana és un element suficient per, un cop marcats els objectius, saber 
quins operatius es necessiten i quantes persones calen per patrullar. Diu que 
s’hauria estimat més que ERC mantingués aquesta xifra de 400 i 600, que és una 
xifra que ha estat molt consensuada al llarg dels anys, a part que alguns grups la 
portaven en el seu programa electoral. Recorda que en el darrer mandat els grups 
del PSC, ERC i d’Iniciativa per Catalunya demanaven concretament aquesta xifra 
perquè s’augmentés al llarg del mandat. Explica que va ser un mandat molt més 
complicat perquè el primer any no es va poder fer cap convocatòria, atès que la 
Llei de pressupostos de l’Estat ho prohibia, tot i que negociant es va aconseguir fer 
tres convocatòries.

No entén què està fent el govern municipal, no entén per què no s’està 
incorporant, si més no, la taxa de reposició que permet la llei. Creu que això és 
absolutament necessari per mantenir el nombre de guàrdies que hi ha actualment. 
Constata que hi ha una convocatòria de 120, però diu que no entraran a l’escola 
fins al mes de setembre, i que no podran entrar al cos fins al juliol del 2018. 
Conclou, doncs, que hi haurà necessitats importants.

Diu que aquestes necessitats es confirmen amb les dades que s’han conegut. 
Demana al Sr. Recasens que no vagi de triomfalista, perquè compara el 2016 amb 
el 2015; per això li demana que expliqui que el 2015 hi va haver una davallada 
brutal de les actuacions de la Guàrdia Urbana. Destaca que les dades s’estan 
igualant amb les actuacions del 2014. Sol·licita, doncs, que es donin les dades 
senceres, perquè si es mira el segon semestre del 2015 hi ha una davallada de les 
actuacions importantíssima, en venda ambulant de més del 16%. Demana que el 
govern expliqui bé les dades, que miri les evolucions i on està portant la ciutat 
amb aquesta nova gestió.

Insisteix que calia haver mantingut la xifra i que aquesta xifra es podria haver 
consensuat. Diu que per això hi ha un pla director, que vol dir persones, recursos 
humans. Troba a faltar, per tant, aquesta part important dins d’aquesta proposició.

Vol recordar tot el que té a veure amb la promoció de la dona al cos. Comenta 
que es va crear la Comissió d’Igualtat de la Dona en el mandat de Convergència i 
Unió, i li agradaria conèixer quantes vegades s’ha reunit i si continua fent la feina 
que havia de fer. Indica que actualment el nombre de dones dins el Cos de la 
Guàrdia Urbana és escassament el 10%. Creu que aquí hi ha coincidència de tots 
els grups municipals amb el fet que caldria augmentar aquest nombre d’una 
manera sensible.

Anuncia que farà una abstenció, sobretot perquè creu que s’hauria hagut de 
concretar clarament el nombre d’agents addicionals i no dir «els necessaris», 
perquè creu que això al govern li està molt bé, però és una manera de no mullar-
se i de no dir exactament què pensa fer pel que fa als recursos humans de la 
Guàrdia Urbana.

El Sr. Sierra donarà suport a la proposta d’ERC, que podria haver estat un 
seguiment d’una proposta de Ciutadans de l’any anterior, en què es concretava la 
xifra i es deia entre 400 i 600 i on es demanava també un programa perquè la 
Guàrdia Urbana tingués un temari. Diu que també compra el tema del pa amb 
tomàquet, és a dir, la qüestió del català de la proposta d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.

Comenta que en el cas de la proposta del seu Grup el govern també va 
transaccionar i hi va votar a favor, i va dir que intentaria augmentar el nombre 
d’agents i arribar a la ràtio no tan sols pel que fa a Guàrdia Urbana, sinó a la ràtio 
que marca la Unió Europea respecte a policia per habitant, tenint en compte que 
els Mossos d’Esquadra també fan una tasca policial a Barcelona.
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Diu que, si ERC vol, poden fer un seguiment conjunt al cap d’uns mesos, però 
que no s’han convocat les places necessàries. Indica que el govern s’està fent 
trampes al solitari, ja que treu policies d’altres zones en què també hi ha un 
dèficit.

Diu que ingènuament tornarà a creure en les paraules del comissionat i en el 
tracte que està tenint aquest govern municipal respecte a la seguretat, però 
emplaça el Sr. Coronas perquè en el termini de mig any facin un seguiment 
d’aquesta proposta o de la de Ciutadans i podran comprovar que estan igual. 
Comenta que aquesta proposta, igual que la del seu Grup, no es complirà perquè 
la seguretat no és una prioritat per al govern municipal. Constata que la 
responsable de seguretat no ha estat mai en una comissió i no ha pres mai la 
paraula respecte a aquestes circumstàncies.

Comenta que el dia anterior hi va haver 1.000 policies a la plaça de Sant Jaume 
que demanaven respecte i un tracte adequat per part no tan sols de la Generalitat, 
sinó també de l’Ajuntament i de l’alcaldessa Ada Colau.

La Sra. Esteller diu que el seu Grup volia votar a favor de la proposta anterior. 
La preocupa molt el fet que s’hagi suprimit el compromís del fet que calen entre 
400 i 600 agents addicionals com a mínim. Pensa que això vol dir que potser el 
govern no ho vol complir, mentre que la voluntat dels grups que presenten 
aquestes proposicions és que es compleixin. En aquest cas, indica que seria bo que 
es fes una convocatòria per als efectius que es necessiten per les jubilacions que 
es produeixen i que es pugui estabilitzar la plantilla de la Guàrdia Urbana per tal
que faci la funció que ha de fer i que Barcelona compti amb la ràtio que li 
correspon per habitants, tenint en compte que hi ha molt turisme.

Comenta que és una activitat que ha de fer la Guàrdia Urbana sobre un nombre 
de persones que circulen a Barcelona per prevenir el delicte, per actuar, per 
reaccionar a temps i perquè hi hagi una policia de proximitat, que els ciutadans 
reclamen, valoren i necessiten cada dia més.

Diu que per això el Partit Popular sempre ha demanat que s’estabilitzi la plantilla 
de la Guàrdia Urbana en 3.000 agents. Assenyala que per això la preocupa la 
supressió d’aquest número.

Té constància que inicialment hi havia un acord per convocar les 169 places –
120 de lliure designació i 49 interadministratives–, que és el 100% de la reposició 
entre el 2016 i el 2017. Diu que també cal tenir en compte totes les jubilacions 
dels propers anys, ja que entre el 2018 i el 2019 són 214. Afegeix que també cal 
tenir en compte el factor de la jubilació anticipada per coeficients reductors, cosa 
que pot significar 400 nous agents el 2017. 

Conclou que totes aquestes qüestions són les que fan que calgui clarificar les 
convocatòries amb el nombre de persones i augmentar el nombre de dones de la 
Guàrdia Urbana, que només suposa l’11% del total de la plantilla.

Recorda a ERC que actualment el nivell B ja s’exigeix, i que no s’exigeix quan 
s’acredita la titulació. Considera, doncs, que des d’aquesta perspectiva no aporta 
res de nou. Entén que la Guàrdia Urbana ha de conèixer el català, però diu que es 
podria donar un termini entre tots els que s’incorporen per la via 
interadministrativa perquè puguin adquirir aquest coneixement sense necessitat 
que hagi de ser a l’inici de la incorporació al cos.

Finalment, anuncia l’abstenció del Partit Popular.

El Sr. Recasens agraeix a Esquerra Republicana de Catalunya la seva disposició 
a acceptar aquesta transacció, que creu que és més que raonable. Explica que el 
govern treballa des de fa temps amb la voluntat de mantenir i reforçar les 
plantilles de la Guàrdia Urbana, però ho fa en un context de limitació estatal de 
l’oferta pública en què la Llei de pressupostos de l’any anterior els afectava de ple. 
Està segur que tots els partits que tenen influència en l’àmbit estatal, i 
especialment el PP, ajudaran el govern a aixecar aquestes restriccions de cara a 
propers pressupostos, perquè, si no és així, tota plaça nova que es faci té un cost 
en places de funcionaris de l’Ajuntament, que s’hauran d’amortitzar a nivell de 2x1 
segons la llei pressupostària. Diu que quan els grups li diguin de quines àrees i 
com explicar als sindicats que es trauran places a l’Ajuntament per crear noves 
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places de la Guàrdia Urbana estarà encantat de la vida, però diu que això s’ha 
d’explicar i dir clarament.

Afegeix que es troben en un context d’incertesa que condiciona la xifra final. 
Indica que, a més, la possible jubilació anticipada als 60 anys afectarà moltíssim el 
nombre futur d’agents que caldrà reposar. Diu que és una llei que també està 
preparant el PP a l’Estat. Assenyala que el règim de segones activitats, l’índex real 
de presència que cal millorar, el nombre de nous agents de Mossos destinats a 
Barcelona i les limitacions d’oferta pública que en cada moment plantegin els 
pressupostos generals de l’Estat, tot això fa que no es pugui donar una xifra 
absoluta, perquè si dona una xifra absoluta el govern estarà mentint, i no té per 
costum mentir.

Comenta que s’està omplint tota la taxa de reposició tant com es pot. 
Començant a respondre al Sr. Forn, tot i que per manca de temps ho farà per 
escrit, indica que els 64 agents, que són les vacants del 2016, més les del 2015 
donen aquesta suma de 169 agents i, per tant, s’està reposant tot el que es pot 
reposar. Afegeix que, a més, s’està convocant promoció interna, la més important 
dels darrers 15 anys, amb 60 caporals, 24 sergents i 8 sotsinspectors, i s’està 
reforçant l’estructura de comandament.

Conclou que és la primera vegada que es demana un temari específic en proves 
d’accés a la Guàrdia Urbana. Pel que fa al català, diu que ve donat per la 
normativa de la Generalitat, i quant al temari, informa que s’està adaptant de tal 
manera que els agents que entrin per mobilitat interadministrativa tindran els 
coneixements complementaris fins a tenir exactament els mateixos que hi ha en el 
temari dels que entrin per oposició.

Quant a les dones, reitera el compromís que la mateixa alcaldessa ja ha assumit 
i que ell també assumeix, d’avançar en la igualtat i en la paritat i reactivar la 
Comissió per la Igualtat de la Dona en la Guàrdia Urbana, que estava paralitzada 
per ordre judicial per un recurs sindical. Assenyala, doncs, que no és culpa del 
govern si no ha funcionat.

Per tots aquests motius pensa que els termes en què ha quedat la proposició 
són uns termes possibilistes i realistes.

El Sr. Coronas agraeix els vots favorables. Comparteix l’objectiu del nombre de 
places amb el Sr. Forn i la Sra. Esteller, i creu que el comissionat ha donat una 
explicació sobre aquest tema. Indica que el que es garanteix amb l’aprovació amb 
el vot favorable del govern és un compromís per assolir resultats en aquest sentit. 
Insisteix que ERC no baixarà d’aquesta pretensió del mínim de 400 agents 
addicionals als que hi ha a la Guàrdia Urbana.

Afegeix que així també s’aconsegueix un compromís de planificació dels propers 
4 anys, la qual cosa no és menor, perquè ja s’ha vist com s’han fet les 
convocatòries darreres, a correcuita, i creu que és el moment de rectificar aquesta 
manera de fer les convocatòries. Considera positiva la transacció perquè implica 
compromís.

Li diu a la Sra. Esteller que hi ha parts d’aquest compromís que dependran del 
govern de l’Estat. Entén, doncs, que hi haurà aquest compromís també amb una 
interlocució correcta i adequada que està segur que entre tots –uns més que 
altres– es podrà afavorir respecte als seus representants al Congrés dels Diputats.

Assenyala que la voluntat hi és, i que això és el que valora molt positivament. 
Apunta que la intenció és clara, cosa que creu que queda palesa, més enllà que hi 
hagi una xifra concreta o no. 

Pel que fa al tema de la formació específica, aclareix que vol que aquests 
agents, vinguin per la via que vinguin, coneguin perfectament quines són les 
ordenances i hi hagi una formació concreta en aquest aspecte que en futures 
convocatòries pugui ser un requisit.

Quant al nivell de català, diu que no és una qüestió de pa amb tomàquet, però 
celebra estar d’acord amb el Sr. Sierra. Especifica que no és pa amb tomàquet, 
sinó que es diuen drets de ciutadania. Suposa que Ciutadans és conscient que tot 
el marc legal, des de l’estatal fins al de l’Ajuntament, considera que el català és 
llengua cooficial i, per tant, l’han de conèixer els servidors públics de l’Ajuntament.
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El Sr. Sierra anuncia el compromís per part de Ciutadans de traslladar, l’endemà 
mateix, al president del seu Grup Parlamentari al Congrés dels Diputats la 
necessitat que es canviï aquest marc normatiu en l’àmbit estatal.

La Sra. Esteller comenta que el Partit Popular ja va treballar perquè es pogués 
tenir la taxa de reposició al 100%, cosa que està en els pressupostos des de l’any 
2012. Recorda que va costar molt perquè era molt complicat en aquell moment, 
però diu que any rere any es va fent. Indica que s’incorpora en la llei de 
pressupostos de cada any, però que encara no hi ha la llei del 2017 perquè no s’ha
arribat a un acord. Anuncia que el 2017 es tornarà a incorporar la taxa de reposició 
del 100% per a tots els que compleixin les qüestions pressupostàries. Recorda que 
el compromís del PP hi és des de sempre.

D’altra banda, li agradaria que el comissionat digués quina és la ràtio de Guàrdia 
Urbana que considera que ha de tenir Barcelona, perquè el govern no ho ha dit 
mai.

El Sr. Recasens diu que reposició no és ampliació, és reposició, i per tant, se 
seguirà amb els mateixos termes. Agraeix a Ciutadans la bona voluntat per 
traslladar això a Madrid.

Finalment, diu que a Barcelona hi ha una taxa d’1,8 per 1.000 habitants, mentre 
que la mitjana de Catalunya és d’1,4 quant a policies locals, i que aquesta taxa 
està fixada des de fa molt temps i l’ha de revisar el Parlament de Catalunya. Creu 
que seria bo revisar-la.

El Sr. Asens expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Andrés expressa el 
vot favorable del PSC, el Sr. Forn expressa l’abstenció de CIU, el Sr. Sierra 
expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d’ERC i la 
Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP. S’aprova amb el redactat següent:

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda instar al Govern municipal a: - Realitzar una previsió de les 
oposicions que s’hagin de convocar en els propers 4 anys al cos de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, tenint en compte les necessitats del Pla Director i garantir la 
prestació d’un bon servei. - Garantir que els continguts del temari recentment 
aprovat, així com els nivells de català pertinents, formin part dels coneixements de 
tots els agents que s’incorporin a la GUB. - Que es treballi per assolir un increment 
substancial de dones al cos.

Del Grup Municipal PP:

10. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda instar el Govern municipal a reiterar el ple suport a la Guàrdia 
Urbana i no consentir cap amenaça ni campanya de desprestigi promoguda per 
grups radicals i antisistema.

La Sra. Esteller, fent referència al punt anterior, diu que no serveix de res que el 
govern faci com si sentís ploure, i li agradaria saber quina és la taxa del govern.

Comenta que presenta aquesta proposta perquè creu que la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en aquest 
cas, ha de reiterar el suport a la Guàrdia Urbana i no consentir cap amenaça ni cap 
campanya de desprestigi promoguda per grups radicals i antisistema.

Diu que això ho hauria de fer el govern d’ofici, però que en aquest cas el PP ho 
ha de demanar en aquesta Comissió. Indica que ho ha de fer perquè darrerament 
diferents sectors radicals estan desprestigiant i desautoritzant el Cos de la Guàrdia 
Urbana, com es pot veure cada dia. Assenyala que tant és així que s’han hagut 
d’organitzar i des de la plataforma de policies de tot Espanya s’ha donat suport a la 
Guàrdia Urbana per aquesta campanya de desprestigi i de desautorització, feta 
inclús per alguns regidors de l’Ajuntament. Especifica que regidors de la CUP estan 
fent accions per desprestigiar el cos, i que, a més, han transgredit totes les 
normes, tota l’ètica i el comportament que ha de tenir un regidor del consistori. 
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Comenta que aquests regidors de la CUP acusen la Guàrdia Urbana d’accions que 
no estan justificades. En aquest sentit, explica que aquests regidors han comès 
una sèrie d’accions en contra d’aquest cos que són totalment inacceptables.

Davant d’aquests fets, destaca el silenci de l’alcaldessa, tot i ser la màxima 
representant, davant d’aquestes agressions, desautoritzacions i menyspreus a la 
Guàrdia Urbana. Constata que l’alcaldessa no té temps de dir una paraula, però sí 
que té temps d’anar-se a reunir amb el regidor de Vic, que fa un missatge de 
desobediència, unit als missatges i accions de desobediència i confrontació 
d’alguns regidors de la CUP a Barcelona.

Lamenta que en aquest cas el representant de la CUP prefereixi anar a un 
consell d’administració de transport que estar en aquesta Comissió, que és el que li 
correspon com a regidor. Diu que això és el seu menysteniment als òrgans 
democràtics que tenen els regidors i la seva primera obligació.

Per tot això porta aquesta proposta a la Comissió. Vol posar en valor la feina 
que fa la Guàrdia Urbana dia a dia en tots els àmbits, vetllant per la seguretat dels 
ciutadans des de l’àmbit de la prevenció, la reacció, com a policia de proximitat. 
Creu que és del tot necessari posar en valor aquesta feina, donar el suport 
d’aquesta Comissió davant de l’atac que permanentment rep el cos de tots els 
grups radicals i antisistema.

El Sr. Forn hi donarà suport pel que suposa donar suport a la Guàrdia Urbana i a 
tota la feina que desenvolupen, com també no consentir cap amenaça ni cap 
campanya de desprestigi, que moltes vegades es fa d’una manera molt 
orquestrada i no explicant la realitat. Comenta que el seu Grup ha actuat quan ha 
considerat que això era d’aquesta manera.

S’afegeix, doncs, a aquesta proposició que pretén expressar aquestes dues 
qüestions importants també per al seu Grup.

El Sr. Sierra donarà suport a aquesta proposició del Partit Popular. Lamenta que 
no hi sigui el Sr. Garganté, perquè creu que hauria d’haver estat escoltant alguna 
de les coses que s’han dit. Malgrat que no hi sigui, diu que li farà un petit 
homenatge.

Explica que el dia anterior hi va haver una manifestació a la plaça de Sant 
Jaume de la Plataforma Professional de Forces i Cossos de Seguretat i Vigilància 
Duanera, i resulta que l’únic regidor que era a la plaça per recollir aquest manifest 
era ell mateix, per la qual cosa llegirà el manifest.

Comenta que aquesta Plataforma reclama, en primer lloc, protecció jurídica de 
l’agent de l’autoritat, cosa que vol dir sol·licitar accions d’ofici per part de 
l’Administració implicada, tant en agressions físiques o verbals als agents de
l’autoritat; ampliació i aplicació del principi d’indemnitat, pel qual l’Administració ha 
de respondre subsidiàriament a les lesions de policies. 

Afegeix que, en segon lloc, la Plataforma reclama pena afegida per a funcionaris 
de forces i cossos, amb la modificació de la normativa perquè la inhabilitació 
especial es limiti tan sols a la durada de la pena sense perdre la condició de policia, 
i eliminar la doble penalització per la via administrativa, quan ha recaigut una pena 
judicial.

Apunta que, en tercer lloc, la Plataforma demana la regulació de la 
proporcionalitat en l’ús de la força i de les armes, amb la modificació de la Llei 
2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat en les diferents comunitats 
autònomes; que es reguli, una vegada per totes, clarament amb el vocabulari 
adequat a la tasca policial l’ús de la força i les armes policials, i que es modifiqui el 
Reglament d’armes per fer-lo més restrictiu.

Manifesta que, en quart lloc, la Plataforma sol·licita que es doti de mitjans idonis 
i suficients per a la tasca policial, que s’adquireixin pistoles elèctriques i altres 
eines necessàries per desenvolupar amb seguretat i professionalitat la tasca diària.

Afegeix que, en cinquè lloc, la Plataforma demana col·laboració interpolicial i 
protocols d’actuació, estàndards unificats i augmentar la col·laboració de les 
diferents administracions.
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Comenta que, en sisè lloc, la Plataforma vol que s’evitin o es minimitzin els 
suïcidis i altres trastorns dels cossos policials, fent estudis sobre la prevenció de 
suïcidis i altres trastorns generats en l’àmbit policial.

El Sr. Coronas diu que el problema d’aquesta proposició per a Esquerra 
Republicana de Catalunya és que és una proposició incendiària, que porta un 
primer punt de maquillatge, quan diu «reiterar el suport al Cos de la Guàrdia 
Urbana». No sap quantes vegades vol el Partit Popular que ERC digui que dóna 
suport a la Guàrdia Urbana, com ha dit sempre. I afegeix que, com en tots els 
casos de funcionaris de l’Ajuntament o de serveis públics, el seu Grup els dóna 
suport sempre que les coses es facin bé, cosa que és la norma majoritària, és a 
dir, que funcionen bé i presten un bon servei. Repeteix tres vegades que Esquerra 
Republicana de Catalunya dóna suport al Cos de la Guàrdia Urbana. No sap si amb
això fa feliç el PP pel que fa al primer punt.

Destaca que el problema del segon punt és l’objectiu, que considera que és 
avivar un foc, provocar un incendi sobre una qüestió de tensió. Indica que per ell 
és tan preocupant la postura de donar com a veritat absoluta que la policia és 
dolenta, que es dona des de la CUP, com la posició de veritat absoluta que té el 
Grup Popular sobre el fet que la CUP és el dimoni pelut. Per tant, no està d’acord ni 
amb una postura ni amb l’altra. Li sembla molt bé la llibertat d’expressió, però la 
crítica perquè sí li sembla qüestionable. Indica que el PP demana que es tregui el 
fuet i es posi contra la paret algú i se’l comenci a fuetejar. No li sembla que sigui la 
manera de fer les coses, i menys amb la comparativa amb el Sr. Coma, regidor de 
la CUP. Pregunta què té a veure una cosa amb l’altra i per què es barregen les 
qüestions. Li agradaria saber quin és l’objectiu real d’aquesta proposició. Diu que, 
posats a culpabilitzar com s’ha fet amb el regidor de Vic per haver fet una frase en 
què deia que per fer una truita s’han de trencar els ous, hi ha dues opcions: o es 
posen els ous a la nevera fins que es podreixin, o es trenquen els ous i es fa una 
truita. Creu que està bé fer truites. Pensa que a tothom li agrada utilitzar els ous 
per a alguna cosa: o per fer truites, o per fer ous remenats, o el que es vulgui.

Reitera que no entén què vol exactament el PP, perquè una cosa és el que el 
Grup Popular planteja en el punt primer i una altra cosa és el que planteja en el 
punt segon, que considera que són coses molt diferents.

Conclou, doncs, que votarà en contra de la proposició.

El Sr. Recasens diu que podria votar a favor de la primera part de la proposició 
sense cap problema, ja que el govern i ell mateix han fet sovint i no es cansaran 
de reiterar el suport a la Guàrdia Urbana i a la seva bona feina. No li sembla 
correcte, però, anar justament contra la mateixa policia, i explica que en la 
manifestació del dia anterior alguns dels sindicats policials reivindicaven 
precisament que no es polititzés la policia. Comenta que en aquesta manifestació 
pacífica es van plantejar un conjunt de punts que són perfectament plantejables i 
discutibles, però un d’aquests justament era que no es polititzés la policia.

Indica que tota l’Àrea de Seguretat està compromesa a no deixar 
instrumentalitzar ni polititzar amb detraccions o amb adulacions interessades la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, que són professionals al servei de tots els ciutadans.

Manifesta que en democràcia tots els grups polítics tenen dret a mantenir els 
posicionaments que en cada moment considerin oportuns, i poden agradar més o 
menys, però li sembla poc edificant abonar aquesta confrontació. Per tant, diu que 
el govern no hi vol contribuir i no hi contribuirà.

Repeteix un cop més que la Guàrdia Urbana compta amb tot el suport del 
comissionat i del govern, i també dels ciutadans, perquè en les darreres enquestes 
presentades s’ha vist com el suport del conjunt de la ciutadania va creixent. Diu 
que el suport i el respecte s’han de manifestar per la via dels fets i no només per la 
via de les paraules. Cita Sèneca i diu: «Prefereixo molestar amb la veritat que 
complaure amb adulacions.»

Comenta que es continuen reforçant les plantilles i que se segueix fent, en la 
mesura que ho permet el marc legislatiu, augment i participació de policies en els 
plans directors i en l’augment de policies. Diu que així se seguirà treballant, 
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intentant resoldre problemes i seguint prestant un bon servei públic per mantenir 
la confiança de la ciutadania, que al capdavall és la que veritablement compta.

La Sra. Esteller apunta que la Guàrdia Urbana es va haver de manifestar per 
reclamar respecte i suport. Constata que aquest fet ja ho diu tot.

Indica que el regidor Coronas ha fet un paral·lelisme amb el foc. Aclareix que el 
PP diu que hi ha foc, però pensa que qui el crea n’és el responsable. Es queixa que 
el portaveu d’ERC posa a tothom en el mateix sac, tot afegint que el PP fa 
confrontació. Considera que Esquerra Republicana de Catalunya genera aquesta 
confrontació en molts àmbits de Catalunya per diferents raons. Destaca que en 
aquest cas la CUP està generant aquesta confrontació, i es queixa que s’acusa el 
PP de generar-la perquè posa de manifest la confrontació. Constata que qui ha 
encès el foc és la CUP i que el PP només diu que hi ha foc i demana que s’actuï. 
Reitera la seva queixa perquè el regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya hagi 
dit que el PP confronta, quan el que fa el Grup Popular és alertar del que passa. 
Comenta que la CUP està atacant permanentment i agreujant la Guàrdia Urbana. 
Pregunta si el Sr. Coronas no ho veu, això. Pregunta si el regidor d’ERC no veu 
com regidors de l’Ajuntament de Barcelona estan qüestionant la professionalitat de 
la Guàrdia Urbana. 

Diu que no ho ha volgut destacar amb tant detall, però explica que el 23 i 24 de 
gener de 2016 la Sra. Lecha es va presentar a la comissaria de la Guàrdia Urbana 
de la Zona Franca amb els venedors ambulants i va dir, en la seva condició de 
regidora, que volia que se li facilitessin els interrogatoris i va posar en dubte les 
diligències policials. Destaca que la CUP creu que la condició de regidor és un 
salconduit per a tot.

D’altra banda, comenta que el Sr. Garganté va acusar uns agents de la Guàrdia 
Urbana d’agredir un manter. Afegeix que hi ha hagut agressions, insults i 
amenaces als membres de la Guàrdia Urbana l’1 de desembre de 2016. Destaca 
que tot això és el que crea el foc.

Es queixa que ni l’Ajuntament ni l’alcaldessa, que és la cap de la Guàrdia 
Urbana, en cap moment han dit res. Pregunta si el Sr. Coronas troba normal això. 
Diu que per això ha incorporat el segon punt, perquè la Guàrdia Urbana no pot ser 
objecte permanent d’agressions o desqualificacions per part dels grups antisistema 
i radicals de Barcelona. Destaca que aquest cos no té l’empara de l’Ajuntament, 
perquè l’omissió i el silenci és la constant.

Indica que ha posat l’exemple de Vic per exemplificar que l’alcaldessa només fa 
política allà on li interessa i rep una persona que està acusada per desobediència 
judicial, però després no fa cap gest per la Guàrdia Urbana.

El Sr. Sierra li diu al Sr. Coronas que no es tracta de dir que es dona suport a la 
Guàrdia Urbana, sinó que és una qüestió d’obrar que correspon al govern 
municipal. Explica que els 1.000 manifestants del dia anterior van anar a la porta 
de la Generalitat a xiular, però que a la porta de l’Ajuntament cridaven «fora, fora, 
fora». Diu que no és perquè no se sentin representats quan el Sr. Recasens o 
l’alcaldessa diuen que donen suport a la Guàrdia Urbana, sinó quan no s’actua en 
conseqüència d’aquest suport, per exemple, quan se li retira la defensa jurídica a 
un membre de la Guàrdia Urbana, o quan l’Ajuntament diu que es personarà en un 
determinat procediment i no es persona, quan es donen certes ordres en què la 
Guàrdia Urbana no se sent recolzada ni representada. Demana, doncs, menys 
copets a l’esquena i més obrar en conseqüència.

El Sr. Coronas li diu a la Sra. Esteller que no és a la Comissió per defensar la 
CUP, que no hi és en aquests moments i no es pot defensar, però diu que ja s’ho 
faran, perquè no és el seu problema. Diu que si la CUP ha de dir alguna cosa ja ho 
diran ells. Aclareix que els regidors d’ERC no són interlocutors de la CUP, sinó que 
parlen com a Esquerra Republicana de Catalunya. 

Tanmateix, fent servir el símil del foc, indica que davant d’un incendi es pot 
agafar un extintor o bé tirar-hi benzina. I té la sensació que el PP vol tirar-hi 
benzina, una sensació tan respectable com l’opinió de la Sra. Esteller.
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Comenta que aquesta proposició el que ve a dir és que qualsevol que qüestioni 
un servei públic l’està desprestigiant, i considera que això no és així.

D’altra banda, diu que possiblement a la Sra. Esteller li hauria molestat que 
ERC, arran de veure un documental al canal 33, qüestionés l’actuació de la Guàrdia 
Civil a Tarajal, en què van morir 15 persones que intentaven arribar a Espanya. 
Constata, doncs, que res és perfecte, i diu que es pot posar la crítica en diferents 
objectius o en diferents persones en funció de l’actuació que tenen.

Aclareix que no comparteix en absolut l’opinió de la CUP respecte a la policia, i 
per això pot dir alt i clar que ERC dona suport a la Guàrdia Urbana. Afegeix que 
creu en el bon servei que fa aquest cos i en la seva funció. Però reitera que res és 
perfecte i tot és millorable. Insisteix que es pot treballar per millorar les coses o es 
pot aprofitar un incendi que ha provocat un grup que no és present a la sala i tirar-
hi benzina. Pensa que en aquest cas és poc responsable des del seu punt de vista, 
tot i que opina que és molt respectable.

El Sr. Recasens diu que el que fa el govern ja ho ha dit al llarg de la sessió i no 
ho reiterarà. Aclareix que qui es va manifestar el dia anterior va ser una 
plataforma en què hi havia un sindicat de la Guàrdia Urbana, però que també hi 
havia policies del Cos Nacional de Policia, dels Mossos d’Esquadra, etc., per tant, 
és una plataforma transversal. Considera que qui polititza o instrumentalitza 
aquesta manifestació del dia anterior està fent un flac favor a la policia i va contra 
el manifest que ha llegit el Sr. Sierra. Constata que aquest manifest no és contra la 
CUP, sinó que és un manifest seriós que fa una sèrie de demandes molt 
importants, que van molt més enllà d’aquesta bipolarització que estableix el PP. 
Pensa que cal escoltar el que diu aquest manifest i superar aquesta falsa dicotomia 
a què se l’està portant, perquè ridiculitza la feina de la policia, la manifestació i el 
manifest, que ell es pren molt seriosament.

Opina que a la Guàrdia Urbana i al sistema policial en general li calen polítiques 
públiques i no instrumentalització política, vingui d’on vingui. 

El Sr. Badia expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Andrés expressa el vot 
contrari del PSC, el Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Sierra 
expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Coronas expressa el vot contrari d’ERC i la 
Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP. Es rebutja.

Del Grup Municipal CUP:

11. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: Primer.- Reprovar l’actitud del Conseller delegat de TMB, Enric 
Cañas, en no respondre a les sol·licituds d’un membre del Consell d’Administració 
quan avisant, amb més d’un mes d’antelació, va expressar-li la incompatibilitat 
existent per assistir a les reunions del Consell d’Administració i de la Comissió de 
Presidència. Segon.- Requerir al Govern i a la Secretaria General de l’Ajuntament 
de Barcelona a garantir la compatibilitat horària en els ens on els representants 
dels grups municipals hi són presents (Ajuntament, AMB, Diputació, Consell 
Comarcal), fent possible la seva assistència.

Es retira.

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional

Del Grup Municipal BnComú:

12. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: 1. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de 
defensar i exercir l’autonomia local, també en l’àmbit de les consultes populars, 
per tal de donar respostes eficients a les necessitats de la ciutadania. 2. Sol·licitar 
al govern espanyol que promogui la modificació de l’article 71 de la llei 7/1985, de 
25 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en el sentit que es suprimeixi 
l’incís “y autorización del Gobierno de la Nación” i de tota aquella altra normativa 
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que així ho contempli directa o indirectament. 3. Sol·licitar al govern espanyol que 
realitzi els tràmits necessaris per a la ratificació del Protocol Addicional a la Carta 
Europea de l’autonomia local aprovada pel Consell d’Europa en Utrecht el 16 de 
novembre de 2009. 4. Comunicar a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació 
de Municipis de Catalunya i la Federación Española de Municipios y Provincias, 
l’adopció d’aquest acord, perquè promoguin que els ajuntaments associats adoptin 
resolucions semblants.

Es retira.

c) Precs

Del Grup Municipal CIU:

13. Que se’ns lliurin les dades de tot l’any 2016 relatives als indicadors que 
recull l’informe entregat a la Comissió de seguiment de l’aplicació de l’Ordenança 
de Mesures per Fomentar i Garantir la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic de 
Barcelona.

El Sr. Forn explica que el 10 de gener de 2017 va tenir lloc la comissió de 
seguiment de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència 
ciutadana a l’espai públic. Comenta que les dades que es van lliurar als grups 
llavors eren de l’octubre de 2016, per tant, tenien les dades només fins al 
setembre de 2016. Demana, doncs, que, tal com es va acordar, durant aquest mes 
de gener es lliurin les dades de 2016 completes.

Vol refermar en aquesta Comissió que l’acord que es va prendre en la comissió 
de seguiment sigui acceptat i que durant els 15 dies següents els grups tinguin 
aquesta informació que completaria la informació que es va lliurar als grups el 10 
de gener.

El Sr. Asens accepta el prec en la línia de l’acord que es va prendre en la 
comissió de seguiment. Comenta que es farà entrega d’aquestes dades en el 
mateix moment en què se’n disposi, que previsiblement serà el mateix mes de 
gener o, com a màxim, a principis de febrer.

El Sr. Forn agraeix l’acceptació del prec.

Es dóna per tractat.

14. Que se’ns lliuri, en aquesta mateixa comissió, una valoració districte per 
districte del nombre de furts que s’han produït a la ciutat de Barcelona els anys 
2015 i 2016.

El Sr. Forn demana que es lliuri una avaluació districte per districte del nombre 
de furts que s’han produït a la ciutat de Barcelona els anys 2015 i 2016.

El Sr. Recasens diu que es pot comprometre a facilitar desagregat per districtes 
les dades que demana el Sr. Forn sense cap problema. Tanmateix, diu que si el 
prec es refereix al fet que es lliuri en format d’aquesta mateixa Comissió, no hi té 
cap problema, però que si el Sr. Forn demana que es lliuri en aquesta sessió 
concreta, la resposta és que no li ho pot facilitar encara, en primer lloc, perquè 
s’han de debatre en el marc de la Junta Local de Seguretat, s’han de fer públiques, 
i això es fa coordinadament amb la Direcció General de la Policia i el Departament 
d’Interior, i, per tant, el conseller d’Interior també vol fer una roda de premsa 
explicant les dades de tot Catalunya. Pensa que això s’hauria de fer en un ordre 
lògic i cronològic, que és, primer, la Junta de Seguretat, i després, un cop la Junta 
de Seguretat hagi debatut les dades, fer-les públiques per part de Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona.

Es compromet, però, a facilitar desagregades per districte les dades que el Sr. 
Forn demana.
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El Sr. Forn diu que si li pot facilitar això li agrairia molt, i pregunta també quan 
està previst que es reuneixi la Junta de Seguretat per debatre aquestes dades.

El Sr. Recasens contesta que a principis de febrer.

El Sr. Badia diu que si s’accepta el format que ha dit el comissionat accepta el 
prec.

Es dóna per tractat.

d) Preguntes

Del Grup Municipal C’s:

15. Quines mesures es prendran davant les últimes agressions sexuals a la zona 
del Front Marítim i sobre tot quines mesures de prevenció i protecció hi ha 
previstes implantar?

El Sr. Sierra pregunta quines mesures adoptarà el govern municipal respecte a 
les agressions sexuals que hi ha hagut en la zona del Front Marítim i quines 
mesures de prevenció i protecció té previst implantar.

El Sr. Recasens comenta que, pel que fa a les circumstàncies del Front Marítim, 
que tenen a veure amb una concentració molt alta de locals d’oci nocturn i una 
oferta lúdica i un consum d’alcohol derivats d’un determinat model de turisme, el 
govern n’és molt conscient. Informa que la Guàrdia Urbana està treballant les 
queixes veïnals que s’han produït, que es manté un servei de civisme nocturn, que 
es treballa coordinadament amb els Mossos d’Esquadra i que s’efectuen reunions 
de coordinació periòdiques.

Afegeix que, a més d’aquest treball policial que ja està en marxa i que està 
coordinat amb els Mossos d’Esquadra, la Regidoria de Feminismes i LGTBI està 
treballant diverses vessants. Comenta que es fan i es faran campanyes contra la 
violència masclista per sensibilitzar la ciutadania de la zona; se situarà en la zona 
del Front Marítim en horari nocturn a partir del maig de 2017 un espai municipal 
que informarà sobre els temes de prevenció i atenció en casos d’assetjament 
sexual; s’elaborarà un protocol d’actuació per a casos d’assetjament sexual que 
inclogui els diferents actors que hi ha a la zona, i aquest protocol ajudarà i 
orientarà les víctimes i ajudarà a perseguir les agressions formant diversos 
professionals.

Explica que aquestes actuacions no tan sols es faran en el Front Marítim, sinó 
que es replicaran i s’ampliaran a les Festes de la Mercè o en altres espais festius 
nocturns de la ciutat. Indica que totes aquestes actuacions relacionades amb l’oci 
nocturn formaran part d’una estratègia de més ampli abast amb la idea de 
diagnosticar i prevenir els casos d’assetjament sexual que es produeixin a l’espai 
nocturn. En altres paraules, comenta que, a més de la feina policial que s’està fent 
amb els Mossos d’Esquadra i la Regidoria de Feminismes i LGTBI, es faran 
campanyes per sensibilitzar i intentar disminuir aquest fenomen a la zona 
portuària.

El Sr. Sierra agraeix les paraules del comissionat, i confia que sigui un bon 
planejament per evitar aquest problema a la ciutat. Agraeix també que sigui de 
més ampli abast i també a altres zones de la ciutat.

Es dóna per tractada.

16. Quin és el contingut i l’objectiu del protocol anunciat per als desallotjaments 
extrajudicials i quin es el termini per a la seva elaboració?
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El Sr. Sierra, en relació amb el protocol que s’ha anunciat per part del govern 
municipal per als desallotjaments extrajudicials, pregunta quin és el termini i els 
extrems de l’aprovació d’aquest protocol.

El Sr. Asens explica que aquest protocol s’està acabant d’acordar amb totes les 
àrees afectades i està previst que es publiqui al llarg del primer trimestre del 2017. 
Comenta que té com a objectiu coordinar les diferents àrees –habitatge, seguretat, 
serveis socials i districtes– a l’hora de fer front al creixement d’aquest tipus de 
coaccions immobiliàries. Diu que per això també es vol reforçar la feina amb la 
fiscalia. Indica que, de fet, es vol reactivar el conveni que hi havia amb fiscalia, ja 
que és un conveni que es va fer pel tema de les coaccions immobiliàries. 

Apunta que una de les idees d’aquest protocol és fer una formació específica per 
poder detectar quan es produeixen o no aquests casos, perquè és un fenomen que, 
des del punt de vista jurídic, no és fàcil d’identificar. Diu que el mobbing en 
general es pot perseguir per la via administrativa o per la via penal, però és un 
fenomen que requereix una certa especialització jurídica per saber en quins casos 
hi ha comportaments antijurídics i quins són dintre de la legalitat.

El Sr. Sierra no sap si ho haurà de fer arribar al més aviat possible al Sr. Bosch, 
que sembla que ha tingut un intent d’okupació del seu habitatge. S’alegra que no 
s’hagi dut a terme i que no hagi hagut de defensar els seus drets. Especifica que 
no és coaccionar algú, sinó defensar els seus drets.

Demana que Barcelona deixi de ser una ciutat «okupa friendly» i que el govern 
es preocupi per les okupacions des del minut 1 i quan el propietari apareix i vol 
recuperar la seva propietat. Diu que el govern no pot fer un protocol per continuar 
protegint els seus amics i seguir protegint les okupacions, que, en canvi, han 
deixat d’existir o han baixat molt en poblacions limítrofes a Barcelona. Destaca que 
Barcelona té una alcaldessa que ha estat okupa i que surt en un vídeo okupant un 
habitatge. Recorda que la Sra. Colau en un primer moment ja va dir que només 
compliria les normes que li semblessin justes. Diu que d’aquesta manera qualsevol
dia li pot tocar al Sr. Bosch o a un membre del govern que també té propietats 
immobiliàries. Pensa, doncs, que cal actuar.

Està d’acord amb el Sr. Asens en una cosa: que cal una especialització jurídica 
respecte a aquest tema. També es compromet a fer-li arribar al president del Grup 
Parlamentari de Ciutadans en el Congrés dels Diputats que es faci una modificació 
en el Codi penal perquè el cas de l’okupació deixi de ser un delicte privat i sigui un 
delicte semipúblic, i que, quan una persona té una greu pertorbació de la seva 
convivència, també ho pugui denunciar perquè serà afectada per una okupació.

El Sr. Asens diu que el Sr. Sierra barreja moltes coses, ja que el delicte 
d’usurpació ja existeix en el Codi penal del 2005. En relació amb el que li va passar 
al Sr. Bosch, creu que estarien davant d’un delicte de violació de domicili. 

Reconeix, però, que el preocupa un fenomen que s’està produint a Barcelona i a 
altres ciutats, que són les okupacions executades per màfies i que s’aprofiten de la 
situació de vulnerabilitat de les famílies i fan relloguers posteriors. Informa que per 
això també s’està col·laborant amb els Mossos per treballar en aquesta línia.

Comenta que tots són fenòmens molt diferents, que tenen abordatges diferents. 
Explica que en aquest protocol es vol evitar que hi hagi comportaments antijurídics 
d’assetjament físic, psicològic per utilitzar la via de fet. Indica que hi ha uns 
mecanismes que estableixen els aparells judicials, als quals els ciutadans han de 
recórrer quan es troben en una situació d’aquestes, i no agafar-se la justícia pel 
seu compte.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal ERC:

17. Quins han estat els motius pels quals els membres de l’Associació per a la 
Integració Laboral -Policia Local amb Discapacitat no han format part de la 
Comissió Tècnica per a l’estudi de les possibilitats de compatibilitzar la situació 
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d’incapacitat permanent amb la condició de funcionari públic en actiu, com a 
membres permanents, tal i com es va demanar el 5 de febrer de 2016 i en 
reiterades ocasions en el fòrum de la Comissió de Presidència, com tampoc ho han 
estat les forces sindicals? Quins han estat els criteris de selecció?

La Sra. Capdevila diu que, un cop presentat l’informe de la Comissió Tècnica i 
que el govern se l’agafa com a seu, veu que entre els integrants no hi ha els 
membres de l’Associació per a la Integració Laboral - Policia Local amb 
Discapacitat (AIL-POLD), tal com es va demanar el 5 de febrer de 2016 en una 
carta dirigida al Sr. Pisarello signada per tots els grups, exceptuant la CUP.

Explica que el motiu d’aquesta petició era evitar el menysteniment que s’està 
produint amb les veus discordants amb la postura del consistori, que són veus com 
les d’AIL-POLD o els sindicats. Troba indignant que no formin part de la 
permanent. Pensa que això de fer-los venir un dia perquè facin la seva exposició i 
no tenir-los en compte per a res no és manera de fer les coses, i menys encara 
d’aquells que diuen que són nova política. Destaca que és una nova política que no 
tan sols menysté les persones afectades, sinó que també ho fa amb la síndica, que 
s’ha pronunciat a favor de les reivindicacions dels agents amb incapacitat.

Considera que l’Ajuntament no vetlla pel dret al treball dels agents de la Guàrdia 
Urbana en situació d’incapacitat. Indica que el consistori és restrictiu perquè vol 
ser-ho i perquè no vol canviar les coses. Opina que el govern té aquests agents 
oblidats, menystinguts i silenciats, i no sap veure els avantatges que això també 
implicaria per al mateix cos. Lamenta que el govern mantingui aquesta actitud 
immobilista que el mateix grup que governa, abans d’arribar al govern, va dir que 
volia canviar.

Per això pregunta quins han estat els motius pels quals els membres de 
l’Associació per a la Integració Laboral - Policia Local amb Discapacitat no han 
format part de la Comissió Tècnica.

El Sr. Badia explica que la Comissió es va constituir al març de 2015, en 
l’anterior mandat, i que al gener de 2016 ja es va informar tots els membres que 
formaven la Comissió i es van convocar tots els grups al febrer de 2016 per 
explicar-los com seria el procés en què es desenvoluparia aquest treball. Comenta 
que era un decret d’alcaldia que donava diferents encàrrecs, com ara que 
s’analitzés el marc d’aplicació del procés de declaració d’incapacitat permanent de 
les persones del cos de la Guàrdia Urbana, que s’analitzessin les diferències amb 
els cossos de seguretat d’altres administracions i que es determinessin possibles 
contradiccions existents.

Recorda que el govern va comentar, en aquesta reunió amb tots els grups, que 
li semblava que seguia sent vàlid aquest mateix encàrrec que ja s’havia dictaminat 
i va donar un marge d’uns dies perquè es fessin arribar propostes d’entitats o 
col·lectius que es cregués interessant que poguessin fer ponències en el marc 
d’aquesta Comissió. Diu que es va proposar aquesta entitat i que aquesta va fer la 
ponència el 25 de febrer de 2016. Comenta que actualment estan en un procés de 
tancament d’aquest informe a l’espera de fer reunions amb tots els grups que
vulguin fer noves aportacions a aquest informe tècnic i poder-lo traslladar al més 
aviat possible a una futura Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció.

La Sra. Capdevila entén que amb voluntat tot es pot canviar. Indica que quan va 
dirigir la carta al Sr. Pisarello no va dir que no es pogués fer. Comenta que el seu 
Grup simplement demanava que aquests agents formessin part de la Comissió 
Tècnica, però ningú va contestar dient que no es podien convocar. No s’acaba de 
sentir contestada en la seva pregunta. Torna a preguntar per què no es va 
convidar aquests agents a participar a la Comissió Tècnica.

El Sr. Badia diu que la Comissió s’ha tancat i que s’ha tardat un any a fer arribar 
aquest element. Recorda que en aquell moment es va informar de com estava 
definit el procés i el govern no va rebre cap altre requeriment perquè s’introduís 
això. Comenta que es va explicar que hi hauria una ponència i ningú no va dir que 
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semblava erroni que es pogués fer una ponència. Diu que sembla que al cap d’un 
any es vol refer allò que s’ha anat parlant en les diferents reunions. Reitera que es 
va informar els grups de com seria el procés i ningú no va demanar que el procés 
es fes d’una manera diferent.

Es dóna per tractada.

18. Quin és el capteniment del Govern municipal sobre l’escenificació, en una de 
les carrosses de la Cavalcada de reis organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, 
on es simulava una doma a una dona disfressada de lleó?

La Sra. Capdevila comenta que a la cavalcada de Reis del 5 de gener a 
Barcelona, organitzada per l’Ajuntament, es va poder veure una carrossa, 
concretament la del Circ Raluy, que escenificava una escena de doma de lleons, en 
què qui feia de lleó era una dona.

Pregunta per què l’Ajuntament va permetre aquesta actuació i què pensa el 
govern sobre això. Manifesta que el seu Grup troba lamentable que l’Ajuntament 
permeti actuacions en què hi hagi imatges vexatòries envers les dones i s’hi simuli 
maltractament animal. Pensa que l’Ajuntament ha de ser garant dels drets 
humans, i diu que no es pot permetre que es contractin certs espectacles. 
Assenyala que Barcelona és una ciutat lliure de maltractament animal i, per tant, li 
sembla increïble que el govern actual permeti certes actuacions. Pregunta com pot
ser que, després de tants plans feministes i prohibint els animals al circ, 
l’Ajuntament permeti un espectacle així. Diu que no vol que es transmetin aquests 
valors de masclisme i maltractament animal als infants de la ciutat. Per tant, 
mostra el seu més absolut rebuig a aquest espectacle i al govern per haver-ho
permès, i formula la pregunta.

El Sr. Oviedo explica que la cavalcada organitzada per l’Institut de Cultura 
sempre vol tenir una mirada artística, i per això aquest any s’hi van convidar 
diferents artistes de la ciutat, escoles de dansa com La Veronal, Guillem Albà amb 
el seu grup Marabunta, etc. Comenta que, entre d’altres coses, el govern va 
obtenir l’oferiment per part del Circ Raluy de participar-hi. Explica que el Circ Raluy 
fa més de 4 generacions que es dedica al circ i que es troba actualment al Moll de 
la Fusta, seguint les normatives municipals, sense agredir cap ciutadà, i amb una 
particularitat: és dels pocs circs que recupera l’estil clàssic. Assenyala que les 
seves carrosses són un autèntic patrimoni per a la ciutat, i explica que el govern va 
creure convenient, sobretot perquè ho oferien de manera gratuïta, que 
participessin a la cavalcada.

Informa que, un cop l’equip artístic de l’ICUB va veure tot l’espectacle i el que 
oferien, i des d’un punt de vist de circ clàssic, els va semblar més que oportú que 
els nens i nenes de la ciutat poguessin veure aquest patrimoni del Circ Raluy. 
Comenta que la doma clàssica forma part del circ clàssic, i diu que sota cap 
concepte es va entendre que suposés res agressiu respecte a les dones, perquè, 
evidentment, el Circ Raluy, amb 4 generacions té el respecte de tota la professió. 

Apunta que, 12 dies després d’haver-se produït la cavalcada, a l’IRIS no s’ha 
detectat cap queixa ciutadana respecte a aquest tema, sinó que la cavalcada ha 
tingut força reconeixement. Tanmateix, diu que, si algú s’ha sentit ferit sobre el 
que va passar, des de l’Institut de Cultura demana disculpes. Creu, però, que el 
respecte per part de l’Ajuntament i de tota la professió al Circ Raluy ha d’anar per 
endavant.

La Sra. Capdevila constata que el govern ja té la primera queixa, la del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. No entén com el Sr. Oviedo pot 
permetre que hi hagi un senyor disfressat de domador i una senyora disfressada 
de lleó i que el senyor li vagi clavant fuetades, ja que pensa que això és un 
missatge masclista –perquè és una dona la que va disfressada– i de maltractament 
dels animals. Creu que com a mínim l’Ajuntament i l’ICUB haurien de reconèixer 
que se’ls va colar això i demanar disculpes. Remarca que aquest espectacle el 
veuen milers de nens de Barcelona, i el Sr. Oviedo compara aquesta escenificació 
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del Circ Raluy amb uns grups de dansa que a ella li van semblar fabulosos, tal com 
demostra un tuit que va fer en què felicitava l’Ajuntament pels grups de dansa de 
la cavalcada. Troba lamentable que l’Ajuntament de Barcelona no reconegui un 
error en la desfilada d’aquesta carrossa.

El Sr. Oviedo reitera que, si algú s’ha sentit ferit per aquest tema, demana 
disculpes des de l’ICUB. Tanmateix, vol fer palès que el Circ Raluy fa una feina 
extraordinària des de fa 4 generacions i que es pot veure al Moll de la Fusta. 
Comenta que el que fa el Circ Raluy en cap cas no ha ferit mai la sensibilitat de 
ningú.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal PP:

19. Quins són els criteris i propòsits del Govern municipal a l’hora d’elaborar una 
nova Ordenança de Convivència?

La Sra. Esteller recorda que el govern va anunciar uns dies enrere a la Comissió 
de Seguiment de l’Ordenança de Convivència que tenia previst modificar-la. Vol 
saber amb quins criteris i amb quin propòsit es vol modificar aquesta Ordenança, 
tenint en compte que la preocupa enormement que en els darrers anys s’ha 
deteriorat molt la convivència, que han augmentat les conductes incíviques, cosa 
que comporta una limitació i una vulneració dels drets de la resta dels ciutadans, 
que veuen coartada la seva llibertat, i es produeix un augment de la sensació 
d’inseguretat.

El Sr. Asens diu que, tal com es va explicar en la Comissió de Seguiment, s’ha 
encarregat un informe de diagnosi de l’aplicació de l’Ordenança per veure quin 
grau d’efectivitat i quines zones fosques té a l’hora de poder millorar-la, cosa que 
té a veure amb la idea de fer un nou pacte de convivència que reculli les 
modificacions que hi ha hagut en les lleis, com ara en la Llei de seguretat 
ciutadana, i també incorpori el que estableixen les sentències que s’han produït.

Indica que, quan es tingui aquest informe, el primer que farà el govern és 
compartir-lo amb els grups per, a partir del diagnòstic, veure com s’encara 
aquesta reforma, atès que la mateixa Ordenança ja preveu en el seu text que s’ha 
de reformar. Entén que el context actual ha canviat i han aparegut nous problemes 
i nous fenòmens. Afegeix que, pel que fa a l’abordatge de determinats fenòmens, 
es vol veure fins a quin punt ha estat efectiu. Informa, doncs, que quan arribi el 
moment s’obrirà un debat amb els grups i un debat social per veure en quins 
aspectes concrets es pot mantenir l’Ordenança i en quins es pot modificar.

La Sra. Esteller comenta que el Grup Popular sempre ha manifestat la necessitat 
de modificar aquesta Ordenança per clarificar més algunes tipologies de conductes, 
clarificar més quines són susceptibles de sanció i donar més instruments perquè 
sigui més efectiva. Indica que aquest és un dels objectius i que per aquest motiu el 
PP va presentar en el seu moment una proposta d’Ordenança alternativa.

La sorprèn en aquest cas la decisió del govern els últims mesos i algunes 
declaracions per part de l’alcaldessa en què deia que no tenia previst aplicar 
l’Ordenança, que l’Ordenança era molt exigent, etc. La preocupa aquesta actitud a 
l’hora de fer una modificació. Li sembla bé que hi hagi un informe que avaluï 
l’aplicació de l’Ordenança, però també vol saber quin és el punt de partida del 
govern a l’hora de modificar-la, si és un punt de partida per flexibilitzar, per 
debilitar algunes tipologies que actualment són sancionades, o bé si és per 
clarificar l’Ordenança, que els tipus estiguin més clars i que veritablement sigui 
molt més útil perquè la gent compleixi amb les normes de convivència, cosa que 
vol dir que tothom sigui correcte en l’ús de l’espai públic per no perjudicar els 
altres. Destaca que cada vegada que hi ha una infracció o una alteració s’està 
perjudicant una altra persona, que també té el dret de descansar o de poder 
circular en llibertat sense que hi hagi cap tipus d’amenaça ni per a ell ni per a la 
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seva família. Afegeix que, si s’enforteixen alguns grups que generen molèsties o 
se’ls empara o no se’ls sanciona, també s’està perjudicant els altres.

Reitera que vol saber el punt de partida del govern, perquè ja sap que hi ha 
d’haver d’estudis, etc., però vol saber quin és el criteri polític del govern.

El Sr. Asens indica que el punt de partida estarà determinat pel diagnòstic que 
es faci. Comenta, però, que es busca garantir l’ús universal de l’espai públic, evitar 
usos excloents i afavorir usos compatibles. Assenyala que es busca també tenir 
una atenció i consideració especial als col·lectius amb risc d’exclusió social, i que 
per això s’incrementaran les intervencions d’ordre social, considerant que la sanció 
és l’últim recurs, quan fracassen altres mitjans, per resoldre determinats 
problemes.

Diu que no recorda aquestes declaracions de l’alcaldessa sobre que no s’aplicaria 
l’Ordenança. Indica que l’Ordenança s’està aplicant, perquè és la norma que està 
vigent i fins que no n’hi hagi una altra s’ha d’aplicar aquesta en els termes actuals.

Es dóna per tractada.

20. Per quins motius no va haver presència institucional de la Guàrdia Urbana, el 
Cos Nacional de Policia, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil i Forces Armades al 
Festival de la Infància, i es va permetre la presència de la Plataforma Proseleccions 
Catalanes, i qui va prendre la decisió?

La Sra. Esteller vol saber els motius pels quals no hi va haver presència en el 
Saló de la Infància ni de l’exèrcit, ni del Cos Nacional de Policia, ni dels Mossos, ni 
de la Guàrdia Urbana, ni de les forces armades, i, en canvi, sí que es va permetre 
que hi fos la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes.

Destaca que aquesta plataforma és una plataforma política, que té per objectiu 
promoure la independència a través de l’esport.

Pregunta, doncs, per què es va polititzar el Saló de la Infància i es va vetar la 
presència de les forces armades i de la policia, tenint en compte que fan activitats 
que són molt atractives per actuar amb un dels objectius que té aquest Saló, com 
ara promoure el civisme i que els nens que hi assisteixen, a part de jugar i tenir 
activitats d’oci, puguin tenir unes activitats que els aproximin al que és la realitat i 
al que fa la policia i els cossos de les forces armades.

La Sra. Andrés comenta que per donar resposta a aquesta pregunta farà lectura 
de les paraules que va dir la mateixa alcaldessa, que presideix la Fira. Es remet a 
la intervenció del dia anterior sobre què és la Fira i com s’organitza la Fira. Indica 
que l’alcaldessa, com a resposta a la pregunta de la no presència de l’exèrcit i 
cossos de seguretat al Saló de la Infància, va dir que no respon en absolut a cap 
veto ni decisió personal ni de cap membre del govern, sinó que és en coherència 
amb el Plenari municipal de Barcelona, en què es va aprovar una declaració 
institucional en contra de la presència de les forces armades en certàmens 
educatius, i també una resolució al Parlament de Catalunya que va donar llum 
verda a una moció en aquest mateix sentit.

Constata que la Sra. Esteller fa un paral·lelisme i diu que, en canvi, sí que es va 
permetre la presència de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, que 
tenen per objecte promoure l’esport, que no la independència. Comenta que la 
selecció va repartir uns díptics de mà en mà i que els membres executius del 
Consell d’Administració i del Comitè Executiu de la Fira han dit que aquest fet 
trencava el principi de la Fira de ser neutral ideològicament, i que, per tant, aquest 
fet, que és lamentable, no es tornarà a donar perquè es prendran mesures per tal 
que no sigui així.

La Sra. Esteller diu que el govern té una voluntat política per tal que les 
seleccions esportives estiguin presents a la Fira, però que aquestes no promouen 
l’esport, sinó que utilitzen l’esport com a objectiu per promoure la independència. 
Destaca que aquesta Plataforma és una entitat política i el govern ho sap.
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Recorda que els díptics que lliuraven deien «l’esport per la independència». Li 
pregunta a la Sra. Andrés si creu que els nens han de rebre aquesta informació. 
Reitera que el govern veta l’exèrcit i els cossos policials, quan són els garants de la 
llibertat i la seguretat dels ciutadans i hi han estat sempre. Pregunta si al govern el 
molesta que els nens vegin atractives aquestes activitats, que són les que tenien 
més èxit dins del Saló de la Infància. 

Comenta que quan la Guàrdia Urbana participava al Saló de la Infància també 
donava seguretat vial, i era molt atractiu. Pensa que el govern no vol que aquests 
cossos hi tinguin presència, perquè el molesta que els nens s’hi aproximin i facin 
activitats. No sap quina mania té el govern amb els cossos que garanteixen la 
llibertat de tothom, tant la de la Sra. Andrés com la seva. Indica que les forces 
armades treballen intensament a Catalunya, a la resta d’Espanya i a fora en més 
de 15 missions perquè la Sra. Andrés pugui gaudir d’aquesta llibertat. Es queixa 
que, en canvi, l’alcaldessa considera aquestes forces com a enemics pràcticament i 
no vol que siguin a prop ni del Saló de l’Ensenyament ni del Saló de la Infància. 
Reitera que, gràcies a aquestes forces, l’alcaldessa, la Sra. Andrés i tothom pot 
gaudir de la llibertat, perquè ells treballen amb professionalitat per la seguretat 
dels ciutadans, i més davant de les amenaces terroristes. Insisteix que, en 
comptes d’agrair aquest servei, se’ls veta i se’ls tracta com si fossin enemics. 
Demana, doncs, a la Sra. Andrés que els defensi.

La Sra. Andrés reitera que no és una decisió de l’alcaldessa, sinó que és una 
declaració institucional que requereix una majoria qualificada de l’Ajuntament, que 
aquesta declaració la té, i una resolució del Parlament que també té majoria. Diu 
que la Sra. Esteller, que és tan respectuosa amb les institucions, entendrà que s’ha 
de respectar el que decideix una majoria, ja que en això consisteix la democràcia.

Diu que són majories que el govern respecta i que tothom ha de respectar 
perquè és el sistema democràtic actual. Aclareix que al govern no el molesta en 
absolut veure forces armades ni de seguretat, perquè, entre d’altres coses, la 
Guàrdia Urbana participa en molts programes a totes les escoles de la ciutat i en 
moltes activitats infantils, i té presència a totes les festes, fires i esdeveniments 
destacats de Barcelona. Explica que la festivitat dels Tres Tombs de Sant Andreu 
d’uns dies enrere la va obrir la Guàrdia Urbana muntada. Indica que el govern no 
amaga res, sinó que respecta el que s’ha decidit entre tots: que no hi hagi 
presència d’aquests cossos en els salons en què està implicada la infància.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal CUP:

21. Sol·licitem conèixer quines són les mesures sancionadores que s’han pres 
finalment en relació als dos agents de la Guàrdia Urbana que es van veure 
relacionats amb una suposada agressió a un motorista a l’Arrabassada el passat 15 
d’agost (existeix un vídeo dels fets), tenint en compte que se’ls havia obert un 
expedient molt greu i se’ls havia suspès cautelarment?

Es retira.

22. Un cop sabem que les externalitzacions de l’Ajuntament com a mínim 
cobreixen al voltant de 250 serveis, sent el 45% serveis necessaris per al 
funcionament del propi Ajuntament i que tot aquest volum de serveis 
externalitzats ocupa al voltant de 14.800 treballadores i correspon a un import 
anual de 582 M euros, quins d’aquests serveis es planteja internalitzar d’aquí a 
l’acabament del mandat el Govern de Barcelona en Comú i el PSC?

Es retira.

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
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Del Grup Municipal ERC:

23. Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició atesa a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció en data 20 
d’abril de 2016 amb el següent contingut: (M1519/3168) La Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció acorda: Que 
durant el període de convocatòria de subvencions, el Govern municipal habiliti a 
cada districte de la ciutat una oficina orientada a facilitar la informació, 
assessorament i suport a les entitats de cara a la tramitació de subvencions.

La Sra. Capdevila vol que s’informi de l’estat d’execució de la proposició el 
seguiment de la qual ha presentat.

El Sr. Pindado, pel que fa a les subvencions, creu que es parteix d’una confusió, 
perquè el que normalment demanen les entitats quan hi ha el procés de 
convocatòria de subvencions no és tant emplenar el formulari, cosa que és 
relativament fàcil, sinó que es tracta de saber quin és el projecte que han de 
col·locar dins del formulari. Indica que per fer el disseny de quin és el projecte que 
han de col·locar al formulari no n’hi ha prou que hi hagi una oficina que sàpiga 
emplenar formularis. Explica que el govern posa a disposició de les entitats tant als 
districtes com a Torre Jussana el personal especialitzat en cadascuna de les 
matèries sobre la qual l’entitat vol demanar subvenció, ja que no és el mateix 
demanar una subvenció per a una activitat cultural que per a una activitat que 
tingui un impacte en persones amb una determinada vulnerabilitat. Diu que a 
l’hora de definir quins són els aspectes que s’han de col·locar dins el formulari cal 
saber com és el projecte, quines finalitats té, quins objectius planteja, quines 
activitats fa. Comenta que això s’ha de fer així perquè qui valora el projecte és 
algú que no coneix l’entitat i necessita estandarditzar al màxim aquests criteris. 

Conclou que, per això, a l’hora de plantejar de quina manera es dona suport a 
aquest tipus de col·lectius el govern s’ha estimat més fer el suport més 
personalitzat en funció de l’àmbit material d’actuació que tingui l’entitat, i informa 
que per ara això està funcionant bé per telèfon a Torre Jussana i també funciona 
bé en l’àmbit del districte. Comenta que ja s’han fet alguns actes. Apunta que ell 
mateix, una setmana abans, va ser en un acte a Torre Jussana on hi havia més de 
100 persones. Remarca que ara per ara això funciona, però que si es troba que hi 
ha alguna dificultat en el funcionament s’intentarà veure com es pot millorar. Creu 
que es partia d’aquest error diferent, que no es tracta d’emplenar el formulari de la 
declaració, cosa que seria relativament fàcil perquè un funcionari administratiu hi 
podria ajudar, sinó que es tracta de convertir la intenció de l’entitat en alguna cosa 
que pugui ser intel·ligible per a un tercer que l’ha de valorar.

La Sra. Capdevila dona suport a la proposta del Sr. Sierra, perquè això d’haver 
de tombar-se cada vegada enrere per mirar les persones que intervenen és molt 
pesat, sobretot perquè hi ha espais a la taula del davant de la sala.

Diu que no entén res, perquè el govern aprova una proposició, de manera que 
vol dir que hi està d’acord. Recorda que la proposta del seu Grup era molt 
concreta, i és que, mentre duri el període de subvencions, a tots els districtes hi 
hagi una oficina oberta perquè les entitats s’hi puguin desplaçar per emplenar el 
formulari, ja que per emplenar-lo gairebé s’ha d’haver estudiat una carrera 
universitària.

Diu que l’explicació del Sr. Pindado no li serveix en absolut, perquè recorda que 
el seguiment és si el govern ha complert amb el que demanava ERC, i pel que veu 
no ho ha complert. Torna a preguntar si, tal com demanava la proposició del seu 
Grup, hi ha una oficina oberta a cada districte de la ciutat. Demana que el govern 
no li vengui ara la pel·lícula que li ha semblat millor fer-ho d’una altra manera.

El Sr. Pindado diu que, si el concepte oficina és un despatx amb una taula, una 
cadira i una persona que atén aquest personal, això no existeix perquè no és 
només una persona concreta la que pot ajudar a fer aquest tràmit. Indica que, si el 
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concepte oficina és el servei que dona suport perquè les entitats puguin emplenar 
aquests formularis, això sí que existeix.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal PP:

24. Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 
l’estat d’execució de la proposició següent, aprovada en la sessió de 19 d’octubre 
de 2016: La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: 1) Manifestar el reconeixement i agraïment cap a la figura de 
Joan Antoni Samaranch i Torelló pel seu paper al front del Comitè Olímpic 
Internacional, que va fer possible que Barcelona fos designada ciutat organitzadora 
dels Jocs Olímpics i Paralímpics de 1992. 2) Tractar la figura de Joan Antoni 
Samaranch i el seu llegat, així com el de totes aquelles persones que hagin estat 
rellevants per la ciutat de Barcelona, amb la dignitat i el respecte que es mereixen. 
3) Restaurar la llegenda gravada originalment a la base de l’escultura donada per 
Joan Antoni Samaranch a la ciutat de Barcelona, obra de l’escultor Joan Mora, i en 
la que figurava el nom de l’expresident del Comitè Olímpic Internacional.

La Sra. Esteller vol saber, pel que fa a la proposició respecte al reconeixement 
de la figura de Joan Antoni Samaranch, si el govern en aquest cas ha incorporat la 
llegenda que consta en l’escultura que Samaranch va donar a Barcelona amb motiu 
dels Jocs Olímpics.

El Sr. Vinyes explica que, de fet, la llegenda no s’ha tret mai de la base del 
monument i, per tant, no cal restaurar-la. Aclareix que el que passa és que la base 
que hi ha actualment en el monument és una altra base. Reitera que la llegenda 
mai es va esborrar perquè ell mateix va considerar que calia mantenir-la.

Informa que, si no s’ha dipositat novament el pedestal en què hi ha la llegenda, 
és perquè s’està valorant que aquesta escultura vagi a un museu. Indica que s’està 
mirant el Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, la qual cosa 
demostra que aquesta dignitat que demanava la proposició es manté sense cap 
canvi. Aclareix que s’està mirant si el lloc més oportú és el Museu Olímpic i de 
l’Esport que ha esmentat, o és el Muba o és el Museu Frederic Marès. Diu que la 
solució definitiva s’aplicarà quan s’hagin estudiat totes aquestes variants. 

Indica, però, que aquest tema no és una prioritat per al govern, tot i que li 
interessa.

La Sra. Esteller lamenta que el Sr. Pisarello no sigui a la sessió, ja que és el 
primer tinent d’alcalde i fa moltes sessions que no hi assisteix. Ho vol denunciar, 
doncs. Es queixa que aquesta proposta, que va ser substanciada pel Sr. Pisarello, 
no la defensi ell i expliqui el motiu pel qual no compleix un acord d’aquesta 
Comissió, tenint en compte que es tracta d’una proposta aprovada amb els vots de 
Convergència i Unió, Partit Socialista, Ciutadans i Partit Popular.

Diu que agrairia al comissionat de Memòria Històrica que no respongués amb el
cinisme amb què ha respost. Considera que el comissionat ha de tenir respecte i 
ha de complir els acords que mana la Comissió. Lamenta el cinisme del Sr. Vinyes 
quan ha dit que no és la llegenda la que ha estat substituïda, sinó el pedestal. 
Reitera que la proposició aprovada demanava que es restaurés la llegenda gravada 
originàriament en la base de l’escultura. Demana que el govern no obri un altre 
debat dient que el govern encara ha de decidir on s’ubicarà aquesta escultura, ja 
que aquesta es troba a la seu de l’Ajuntament des de fa 20 anys. Recorda que 
l’escultura va ser donada en aquest sentit pel Comitè Olímpic Internacional amb 
Joan Antoni Samaranch com a president amb motiu dels Jocs Olímpics. Assenyala 
que fa pocs anys es va celebrar el 30è aniversari de la designació de Barcelona i 
que falta poc temps per celebrar el 25è aniversari de la celebració dels Jocs 
Olímpics. Pensa que és important que aquesta escultura sigui a la ciutat de 
Barcelona i que es restauri aquesta llegenda tal com es va acordar. Considera que 
el govern no ha d’estudiar emplaçaments diferents ni generar un debat addicional 
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sobre si l’escultura ha d’estar ubicada a l’Ajuntament o en un altre lloc. Insisteix 
que el govern ha de complir els acords d’aquesta Comissió i no buscar debats, 
desacreditar la persona de Joan Antoni Samaranch i decebre l’interès de tots els 
ciutadans que estaven satisfets d’aquesta celebració dels Jocs Olímpics i com es va 
produir.

El Sr. Vinyes diu que el govern no té cap interès a obrir cap debat, perquè no hi 
ha debat possible. Considera que en aquest cas el que s’ha de fer és aplicar una 
decisió, i que la decisió del govern és justament mirar quina és la ubicació més 
adequada per a aquesta estàtua. Diu que si la Sra. Esteller vol més explicacions ha 
de fer les preguntes més concretes, i aleshores tindrà les respostes més 
adequades. Demana, però, que la regidora popular no comenci a tirar pilotes fora i 
a insistir en el fet que hi ha una desacreditació de la figura d’aquest personatge.

Reconeix que el Sr. Samaranch ha estat des de fa molts anys una figura de 
debat, en un sentit i en un altre. Constata que això es reflecteix a l’interior de 
l’Ajuntament.

Es dóna per tractada.

VI) Mocions

VII) Declaració Institucional

25. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: - Ratificar el compromís de continuar treballant per a la 
construcció d’una pau duradora i sostenible a Colòmbia que prioritzi les víctimes i 
que sigui respectuosa dels drets humans i la justícia social. - Manifestar la nostra 
preocupació per l’augment de les amenaces, segrests, coaccions i assassinats dels 
defensors i defensores de drets humans. - Subratllar la necessitat de garantir la 
protecció als activistes socials que promouen la participació ciutadana, la 
democràcia i el respecte als drets humans a Colòmbia. - Expressar la nostra 
inquietud per l’afebliment de l’enfocament de gènere i del reconeixement de les 
propostes de les comunitats indígenes i afroamericanes com elements transversals 
i fonamentals en la construcció de la pau, que com a tals, han d’impregnar les lleis 
i els instruments que garanteixin la pau i el respecte als drets humans. - Reforçar 
el suport que l’Ajuntament de Barcelona dóna al procés de pau colombià per mitjà 
d’accions de cooperació per a la justícia global focalitzades en aquest procés, inclòs 
el suport a la Taula Catalana per Colòmbia i a totes les ONG que durant anys han 
estat treballant en el lloc de conflicte per millorar la qualitat de vida de les 
persones que hi viuen. - Explorar vies per a poder aplicar el principi 
d’extraterritorialitat en les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona, a través de 
mecanismes de compra pública que introdueixin criteris de responsabilitat 
internacional, i amb èmfasi particular sobre les que hagin tingut lloc a Colòmbia.

S’aprova aquesta Declaració Institucional, que ha estat llegida pel Sr. Pisarello, 
amb el posicionament favorable de tots els Grups municipals excepte els de 
Ciutadans i del Partit Popular.

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
13 hores.
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Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

Acta de la sessió de 18 de gener de 2017, aprovada el 15 de febrer de 
2017

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 18 de gener de 
2017, s'hi reuneix la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, sota la presidència 
de l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: 
Mercedes Vidal Lago, Josep Maria Montaner Martorell, Agustí Colom Cabau, Sònia 
Recasens Alsina, Jordi Martí i Galbis, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, 
Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Jordi Coronas Martorell, Trini 
Capdevila i Burniol, Montserrat Ballarin i Espuña, Xavier Mulleras Vinzia, Maria José 
Lecha González, assistits per l'assessor jurídic, Sr. Joan Caparrós Hernández, que 
actua per delegació del secretari general i que certifica.

També hi són presents la Sra. Aurora López Corduente, gerent adjunt 
d’Urbanisme, i el Sr. Frederic Ximeno Roca, comissionat d’Ecologia.

Excusen la seva absència els Ims. Srs.: Daniel Mòdol i Deltell, Josep Maria 
Montaner Martorell i Alfred Bosch i Pascual.

S'obre la sessió a les 16.40 h.

La Sra. Sanz informa que el president de la Comissió, el Sr. Mòdol, està malalt i 
que, per tant, presidirà ella la sessió.

I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S'aprova.

II) Part Informativa

a) Despatx d'ofici

En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 
resolucions següents:

1. Del gerent municipal, de 19 de desembre de 2016, que adjudica a Ingenieros 
Emetres, S.L.P. el contracte d'assistència tècnica per al seguiment de la instal·lació 
i retirada de l'enllumenat nadalenc 2016, per als exercicis 2016-2017, i per un 
import de 44.148,75 euros.

2. Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a La Vola 
1981, S.A. el contracte per a la gestió del programa "Com funciona Barcelona?", 
per als exercicis 2016-2018, i per un import de 260.398,05 euros.

3. Del gerent municipal, de 28 de desembre de 2016, que adjudica a SGS 
Tecnos, SA el contracte relatiu a la redacció del projecte executiu de millora del 
Túnel de la Rovira i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars 
d'inserció al mercat laboral, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 
267.191,35 euros.

4. Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que aprova els Plecs de 
clàusules, autoritza despesa i inicia l'expedient de contractació dels serveis de 
seguiment i control de plans, projectes i obres de millora i implantació 
d'infraestructures a la ciutat de Barcelona, per als exercicis 2017-2018, i per un 
import de 198.720,12 euros.

5. Del gerent municipal, de 28 de desembre de 2016, que aprova els Plecs de 
clàusules, autoritza despesa i inicia l'expedient del contracte relatiu a seguretat i 
salut laboral per als treballs de conservació i millora de l'enllumenat públic i de 
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connexions per a actes cívics de Barcelona, per als exercicis 2017-2020, i per un 
import de 333.234,00 euros.

Acords de la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016:

6. Excloure de la licitació del contracte núm. 16002411, que té per objecte la 
Direcció Facultativa i l’Assistència Tècnica del contracte de manteniment de 
pavimentació, les proposicions presentades pels següents licitadors, per estimar 
que no poden ser complertes a conseqüència de la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic; Novotec Consultores, SA, Iplan Gestión Integral, SL, 
GPO Ingenieria i Arquitectura, SLU, SGS Tecnos, SA, UTE Master Plan SL-
Consultoría Técnica i Proyectos 1999, SL, i E3 Solinteg; excloure igualment de la 
licitació a Dopec, SL per haver presentat la seva proposició fora de termini; 
adjudicar el contracte núm. 16002411, per un import de 737.784,43 euros, IVA 
inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l'expedient a la UTE Direcció Manteniment Paviments BCN amb NIF U66896051, i 
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa amb 
una baixa del 31% sobre el preu de licitació, sotmès a la condició suspensiva 
d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès 
que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva 
formalització; disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a 
la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest mateix document 
amb el següent desglossament: import adjudicació 609.739,20 euros; tipus 
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 128.045,23 euros; formalitzar el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part de l'adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i 
quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; 
anul·lar part de l'autorització de la despesa d’aquest contracte per un import de 
331.468,37 euros, corresponent a la baixa sobre el preu de licitació presentada per 
a la UTE Direcció Manteniment Paviments BCN, a qui es proposa com adjudicatari, 
amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document; 
designar com a responsable del contracte al Sr. Felip Linares; donar-ne compte a 
la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Acords de la Comissió de Govern de 22 de desembre de 2016:

7. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de millora urbana per a la regulació d'una 
escola bressol municipal al carrer de l'Aurora núm. 24 i la creació d'un equipament 
esportiu al conjunt escolar "La Maquinista de la Barceloneta”, d’iniciativa 
municipal; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell 
Municipal per a la seva aprovació provisional; i donar-ne compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

8. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció de la titularitat, tipus i 
ordenació de l'equipament situat a la parcel·la del carrer del Segle XX, núms. 16-
18, per a la nova ubicació de la residencia Baró, promogut per Residències 
Geriàtriques Segle XX; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al 
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

9. Declarar la caducitat -a l’empara de l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, aplicable d’acord amb la Disposició  transitòria tercera de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu de les Administracions 
Públiques- de la segona operació jurídica complementària del Projecte de 
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reparcel·lació de la unitat d’actuació número 10 del pla especial de reforma interior 
del barri de Porta (aprovat definitivament per acord de la Comissió de Govern, 
adoptat en sessió de 6 de novembre de 2002, que va guanyar fermesa en via 
administrativa, el dia 22 de febrer de 2003; i respecte el qual es va aprovar, per 
acord de la Comissió de Govern, de 6 de novembre de 2003, la primera operació 
jurídica complementària), que fou presentada davant de l’Administració actuant, 
en data 21 de juliol de 2004, amb la finalitat de modificar l’adjudicació de la 
participació indivisa de 20,50% adjudicada en la finca resultant número 2 del 
Projecte de reparcel·lació a Victoriano López Gómez i Carmen Menero Broch, a 
favor de Carmen López Menero, i de redistribuir el sostre adjudicat a les finques 
resultants amb aprofitament privat, amb adjudicació del sostre de la finca resultant 
número 2 a tots els propietaris-ocupants d’habitatges, per tal de facilitar el 
reallotjament dels mateixos, atès que dintre del termini d’audiència concedit als 
titulars registrals de les finques resultants amb aprofitament privat (números 1 i 2) 
del Projecte de reparcel·lació no fou presentada cap al·legació contra l’advertència 
de caducitat, de conformitat amb els antecedents i motius continguts en informe 
del Departament de Projectes de Gestió Urbanística, de 22 de novembre de 2016, 
que es donen per reproduïts, i en aquest sentit, procedir a l’arxiu de les 
actuacions, amb notificació als interessats. Manifestar la pèrdua de virtualitat, en 
l’actualitat, de la necessitat de tramitar la segona operació jurídica 
complementària, ja que la titularitat de domini de les participacions indivises de les 
finques resultants 1 i 2 amb aprofitament privat consten inscrites en el Registre de 
la Propietat a favor d’altres interessats. Donar compte d’aquest acord a la Comissió 
d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat.

10. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la transformació de l’edifici 
industrial consolidat al carrer Tànger 62-74 de Barcelona, promogut UKE Iberian2, 
SLU; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell Municipal per 
a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat. 

Acords de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2016:

11. Deixar parcialment sense efecte l’acord de la Comissió de Govern de 30 de 
juny de 2016, tot anul·lant l’adjudicació del contracte núm. 16000643 relatiu al 
manteniment integral dels túnels urbans de Barcelona (2016-2020) a l’empresa 
SIM Rubatec, SA, anul·lant la disposició de la despesa efectuada a favor d’aquesta 
mercantil i l’exclusió de l’oferta presentada per Aeronaval Construcciones e Instal., 
SA, en compliment de la resolució núm. 180/2016 del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, de 25 de novembre de 2016, i mantenint la vigència 
de la resta de pronunciaments de l’acord; reajustar la distribució pressupostària 
del contracte al seu termini d’execució, en el sentit de traslladar la quantitat de 
514.189,41 euros de l’anualitat 2016 a les anualitats del 2020 i 2021, amb càrrec 
al Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix document; adjudicar 
l’esmentat contracte a Aeronaval Construcciones e Instal., SA (ACISA), amb NIF 
A28526275, per un import de 6.064.761,19 euros, amb una baixa del 37,06% 
sobre el preu de sortida, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; disposar a favor de 
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i pressupostos que 
s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: import 
adjudicació 5.012.199,33 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA 
d'1.052.561,86 euros; formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies 
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari del 
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió; designar com a responsable del contracte el 
Sr. Eduardo Carrasco González, l'Enginyer de Camins del departament de Xarxes 



NÚM. 6 28-2-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1483

Viàries; anul·lar part de l'autorització de despesa de l’esmentat contracte per un 
import de 705.339,25 euros, corresponent a la diferència entre la baixa sobre el 
preu de licitació presentada per ACISA, i l’import anul·lat per l’acord de 30 de juny 
de 2016, amb càrrec als Pressupostos i Partides indicades en aquest mateix 
document; donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

12. Excloure de la licitació del contracte núm. 16003212, que té per objecte 
l’execució de les obres de millora de senyalització horitzontal i el foment de 
l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral 2016-
2017, Lot 1, Lot 2, Lot 3 i Lot 4, les proposicions presentades pels següents 
licitadors, per estimar que no poden ser complertes a conseqüència de la inclusió 
de valors anormals o desproporcionats, de conformitat amb l’art. 152.04 del RDLeg 
3/2007, Text refós de la Llei de contractes del sector públic: Proseñal, SLU en els 
lots 1, 2 i 4; Agrovial, SA en els lots 2 i 3; Señalizaciones Jica, SA en els lots 3 i 4; 
Hiez Hornidurak Instalazioak, SA en el lot 2; Ecocivil Electromur GE, SL en el lot 3 i 
Viabal Manteniment i Conservació, SA en el lot 4; desestimar la sol·licitud 
formulada per Señalizaciones Jica, SA el 14 de novembre de 2016, en relació a les 
ofertes admeses, d’acord amb la proposta de la Mesa recollida a l’acta de la sessió 
del 17 de novembre de 2016; adjudicar el contracte núm. 16003212 de 
conformitat amb les propostes de valoració i classificació contingudes en 
l'expedient i d'acord amb les seves proposicions, en ser considerades les ofertes 
més avantatjoses a: Lot 1: amb codi de contracte 16006605 a Api Movilidad, SA, 
NIF A78015880, amb una baixa del 38,12% sobre l’import de licitació, per un 
import de 257.326,14 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net 
212.666,23 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 
44.659,91 euros; Lot 2: amb codi de contracte 16006607 a Señales Girod, SL, NIF 
B60070505, amb una baixa del 40,00% sobre l’import de licitació, per un import 
de 279.749,04 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net 
231.197,55 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 
48.551,49 euros; Lot 3: amb codi de contracte 16006608 a Imesapi, SA, NIF 
A28010478, amb una baixa del 39,17% sobre l’import de licitació, per un import 
de 290.270,77 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net 
239.893,20 euros amb tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de 
50.377,57 euros; Lot 4: amb codi de contracte 16006610 a Temavial, SL, NIF 
B60736600, amb una baixa del 40,00% sobre l’import de licitació, per un import 
de 234.690,13 euros IVA inclòs, amb el següent desglossament: import net 
193.958,79 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 
40.731,34 euros; reajustar la distribució pressupostària del contracte al seu 
termini d’execució, en el sentit de traslladar la quantitat de 551.606,85 euros de 
l’anualitat 2016 a l’anualitat 2017, amb càrrec al pressupost i partida indicada en
aquest mateix document; disposar a favor de cadascun dels adjudicataris la 
quantitat esmentada en el respectiu lot amb càrrec a les partides i als 
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document; requerir els adjudicataris 
per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la 
notificació de l'adjudicació, compareguin per formalitzar el contracte a les 
dependències del Departament d'administració de la Gerència d'Ecologia Urbana; 
anul·lar  part de l'autorització de despesa de l’esmentat contracte, per un import 
de 688.393,15 euros corresponent a les baixes sobre el preu de licitació 
presentades pels proposats adjudicataris, amb càrrec als pressupostos i partides 
indicades en aquest mateix document; designar com a responsable del contracte al 
Sr. Albert Moreno i Álvarez, Cap del servei de pavimentació. Donar-ne compte a la 
Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

13. Excloure de la licitació del contracte núm. 16006347, que té per objecte la 
Conservació i el manteniment del Parc Güell, Lot 1, i el foment de l’ocupació de 
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, la proposició 
presentada per Comsa Service FM, SAU, per estimar que no pot ser complida com 
a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de 
conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic; adjudicar l’esmentat contracte, per un import màxim de 750.000,00 euros, 
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IVA inclòs, amb una baixa del 15,50% sobre els preus unitaris, i de conformitat 
amb la proposta de valoració i classificació continguda a l'expedient a Obres i 
Contractes Penta, SA, NIF A60514643, d'acord amb la seva proposició en ser 
considerada l’oferta més avantatjosa; sotmès a la condició suspensiva d'existència 
de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; disposar a
favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als 
pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: import net 619.834,71 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, i 
import de l'IVA de 130.165,29 euros; total import d’adjudicació 750.000,00 euros; 
formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del 
següent al de la recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la 
formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de 
la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació 
que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la 
suspensió; designar com a responsable del contracte a la Sra. María Luisa Aguado 
Martínez, l'Arquitecta Cap del Departament; donar-ne compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

14. Adjudicar el contracte núm. 16006350 que té per objecte la Conservació i el 
manteniment dels monuments (2017-2018), Lot 2, i el foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars d'inserció al mercat laboral, per un import 
màxim de 2.280.000,00 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 16,05% sobre els 
preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda a l'expedient a Obres i Contractes Penta, SA, NIF A60514643, d'acord 
amb la seva proposició en ser considerades l'oferta més avantatjosa; sotmès a la 
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
posteriors a l'actual; disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb 
càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document 
amb el següent desglossament: import net 1.884.297,52 euros amb tipus 
impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 753.719,01 euros; total import 
d’adjudicació 2.280.000 euros; formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels adjudicataris del 
requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs 
especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués 
acordat l'aixecament de la suspensió; designar com a responsable del contracte a 
la Sra. María Luisa Aguado Martínez, l'Arquitecta Cap del Departament; donar-ne 
compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

15. Excloure de la licitació del contracte núm. 16006356, que té per objecte la 
Conservació i el manteniment dels Edificis, Lot 3, i el foment de l’ocupació de 
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, la proposició 
presentada per Comsa Service FM, SAU, per estimar que no pot ser complida com 
a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, de 
conformitat amb l’art. 152.4 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic; adjudicar l’esmentat contracte, per un import màxim d’1.520.000,00 euros, 
IVA inclòs, amb una baixa del 16,55% sobre els preus unitaris, i de conformitat 
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a 
Eurocatalana Obres i Serveis, SA, NIF A08663619, d'acord amb la seva proposició, 
en ser considerada l’oferta més avantatjosa; sotmès a la condició suspensiva 
d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual; 
disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i 
als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent 
desglossament: import net 1.256.198,35 euros amb tipus impositiu del 21% d'IVA, 
i import de l'IVA de 263.801,65 euros; total 1.520.000,00 euros; formalitzar el 
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la 
recepció per part dels adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre 
que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la 
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió; 
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designar com a responsable del contracte a la Sra. María Luisa Aguado Martínez, 
l’Arquitecta Cap del Departament; donar-ne compte a la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat

16. Adjudicar el contracte núm. 16006357, que té per objecte la Conservació i el 
manteniment del Monestir de Pedralbes, Lot 4, i el foment de l’ocupació de 
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, per un import 
màxim de 750.000,00 euros, IVA inclòs, amb una baixa del 21,90% sobre els 
preus unitaris, i de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 
continguda en l'expedient a Comsa Service FM, SAU, NIF A60470127, d'acord amb 
la seva proposició en ser considerada l’oferta més avantatjoses; sotmès a la 
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
posteriors a l'actual; disposar a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 
càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document 
amb el següent desglossament: import net 619.834,71 euros amb tipus impositiu 
del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 130.165,29 euros; total import d’adjudicació 
750.000,00 euros; formalitzar el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals 
a comptar del següent al de la recepció per part dels adjudicataris del requeriment 
per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la 
tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de 
contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat 
l'aixecament de la suspensió; designar com a responsable del contracte a la Sra. 
María Luisa Aguado, l'Arquitecta Cap del Departament; donar-ne compte a la 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Acords de la Comissió de Govern de 12 de gener de 2017:

17. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 
Barcelona, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA i Transports de Barcelona, SA 
(TMB) per l’aprofitament pels serveis municipals de les aigües subterrànies 
bombejades des de l’estació de metro de Lesseps; encarregar a la societat 
municipal Barcelona Cicle de l’Aigua, SA la gestió i execució dels compromisos 
municipals del conveni, d’acord amb les seves competències; facultar el gerent o 
gerent adjunt de l’àmbit material per la formalització del conveni; donar compte a 
la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Publicar el present encàrrec en el BOP i en la Gaseta Municipal.

b) Mesures de govern
c) Informes

A la Comissió: 

1. Acords assolits amb la Generalitat de Catalunya.

La Sra. Sanz assenyala que aquest informe es tractarà juntament amb una 
compareixença (punt 2) i una proposició del Grup Municipal de C’s (punt 23). 

Manifesta que aquest informe té com a objectiu explicar els principals acords 
que s’han signat en les darreres setmanes en relació amb diferents qüestions: la 
gestió del Port Olímpic; l’arribada del metro als barris de la Marina i, per tant, 
l’extensió del ramal sud de l’L10, i la transformació dels centres penitenciaris de la 
Trinitat Vella i la Model.

Pel que fa al Port Olímpic, explica que s’ha negociat amb la Generalitat per 
aconseguir les competències de gestió pública directa i municipal perquè de cara a 
l’any 2020, quan s’acaba la concessió actual de gestió i d’explotació d’aquesta 
infraestructura, l’Ajuntament pugui exercir el màxim lideratge públic a l’hora de 
determinar quines funcions bàsiques s’han de desenvolupar en aquest àmbit. 
Afirma que, atès que la Generalitat continua sent la titular de tots els ports de la 
ciutat, s’ha arribat a l’acord que la Generalitat delega en l’Ajuntament les 
competències de gestió i es reserva les competències d’inspecció i la capacitat 
sancionadora.
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Destaca que els usos i les ocupacions de l’espai, així com de les instal·lacions i 
de les infraestructures, són qüestions fonamentals. Manifesta que, per això, en 
aquest protocol que s’ha signat amb la Generalitat, s’estableix que l’Ajuntament 
assumeix les obres per a la millora de les infraestructures i, a més, desenvoluparà 
totes les actuacions necessàries per integrar aquest port en la ciutat, a més dels 
temes que ja es treballen, com la seguretat.

Explica que, tal com han dit sovint, volen un Port Olímpic que sigui realment un 
exemple d’espai públic de qualitat i amb vocació de ciutat, perquè és un espai 
d’interrelació amb la ciutat. Afirma que, per tant, a part de tota la feina més 
administrativa, s’estableixen dos compromisos específics: un grup de treball entre 
les dues administracions per planificar totes les actuacions i mesures per arribar al 
2020 amb la feina feta; i la redacció d’un pla director del Port Olímpic per 
determinar la transformació dels usos i ocupacions de l’espai, instal·lacions i 
infraestructures. 

Respecte a l’arribada del metro als barris de la Marina, destaca que aquesta és 
una reivindicació històrica dels veïns i veïnes, així com una qüestió de justícia 
urbana, tenint en compte la falta de connectivitat d’aquests barris molts dies a 
l’any per moltes de les accions que es fan en superfície en l’àmbit de la plaça 
d’Espanya. Afirma que aquest acord implica posar en marxa dues estacions, Foc 
Cisell i Foneria, a partir del 2018. Precisa que els treballs estan enfocats perquè 
aquestes estacions puguin entrar en funcionament entre el primer semestre i 
l’estiu del 2018. Destaca la feina de la Primera Tinència d’Alcaldia i de l’equip  del 
gerent d’Economia pel que fa a permetre l’acord d’endeutament i a possibilitar 
l’adquisició de diversos elements patrimonials de la ciutat. Explica que, per 
disposar dels ingressos necessaris per activar aquestes dues estacions de metro, 
s’han comprat a la Generalitat tres espais: el Borsí, a Ciutat Vella; Can Batlló-la 
Magòria, a Sants-Montjuïc, i el solar de les Cotxeres Borbó, a Nou Barris. Recorda
que aquest solar ja havia estat de propietat municipal, però que s’havia perdut 
arran de la permuta d’un altre solar amb la Generalitat. Destaca que es tracta de 
més de 20.000 metres de sostre que permetran fer moltes actuacions. 

Respecte als treballs que ha fet la Generalitat per desenvolupar les dues
estacions de metro, manifesta que ja està acabada l’estructura dels pous i de les 
andanes, i que ara comencen totes les actuacions a l’interior de les estacions 
(arquitectura, ventilació, comunicació, emergència...), per la qual cosa pensen que 
aquesta proposta es podrà executar en els terminis esmentats. Destaca que es 
tracta d’un projecte essencial per als veïns dels barris de la Marina, que per fi 
tindran metro al seu territori.

Pel que fa al conveni sobre les presons, remarca que suposa un pas definitiu i 
històric en què cada administració assumeix clarament les seves competències, a 
diferència d’altres documents anteriors. A més, assenyala que, en ser un conveni, 
genera obligacions a les dues administracions en la seva execució 
independentment de qui el signi, de manera que aquestes obligacions van molt 
més enllà dels governs actuals. Destaca que aquest conveni permet reordenar el 
sistema penitenciari a la ciutat i, sobretot, apostar per la transformació d’aquests 
espais per aconseguir equipaments i habitatges, d’acord amb demandes veïnals 
històriques.

Explica que l’adquisició del solar on es troba avui el centre obert de la Trinitat 
Vella permetrà començar i finalitzar la proposta de reparcel·lació entre el juny i el 
juliol del 2017, que és el que alhora permetrà iniciar la urbanització i, 
posteriorment, promoure la construcció dels habitatges. Assenyala que l’adquisició 
d’aquesta part en concret, atès que la resta ja eren municipals, els costa 5,5 
milions d’euros. Manifesta que, amb aquesta operació, hi hauria la possibilitat de 
començar la construcció dels habitatges, sobretot prioritzant els de reallotjament, 
entre l’estiu i el segon semestre del 2018. Recorda que es tracta d’un total de 265 
habitatges, però que una part seria per a reallotjament i una altra per a habitatge 
públic. Explica que, una vegada disposin del solar on es troba el centre obert,
també podran transformar aquest àmbit en equipaments i en espai públic. 
Assenyala que, per exemple, s’havia dissenyat una plaça. Manifesta que volen 
actualitzar tot el procés participatiu per decidir si es mantenen aquests 
equipaments i es desenvolupa la plaça. Explica que, d’altra banda, l’Ajuntament 
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posa a disposició del Govern de la Generalitat un solar de 6.500 m² a la Zona 
Franca per construir el nou centre obert, d’acord amb les obligacions que estableix 
la Carta Municipal.

Respecte a la Model, manifesta que faciliten un altre solar a la Zona Franca, de 
20.000 m², per a la construcció del centre de preventius, a més d’iniciar tota 
l’actualització del procés participatiu per acabar de concretar els equipaments i els 
usos que hi ha d’haver en aquest espai. Remarca que, per posar a punt aquests 
dos solars, cal desenvolupar les modificacions pertinents del planejament 
metropolità i treballar juntament amb la Generalitat. Afirma que l’Ajuntament farà 
tot allò que li pertoca, però que el trasllat dels centres dependrà de la Generalitat. 

Manifesta que donen suport a la proposició que planteja el Grup Municipal de 
C’s, ja que està en la línia del treball que s’està fent. D’altra banda, agraeix a tots 
els grups municipals el paper rellevant que han tingut en l’impuls d’aquestes 
actuacions, i destaca que es tracta d’acords institucionals que compten amb un 
ampli suport en el marc de l’Ajuntament.

El Sr. Blanco assenyala que, pel que fa a l’acord entre l’Ajuntament i la 
Generalitat respecte a la gestió del Port Olímpic, el problema és que, a curt i mitjà 
termini,  caldrà invertir 40 milions d’euros en millores de les instal·lacions, ateses 
les mancances existents per la seva falta de manteniment i el seu envelliment. 
Remarca que es tracta d’una gran inversió de capital públic que segurament podria 
fer una empresa privada sense necessitat que l’Ajuntament hagués de prescindir 
d’uns recursos que podrien tenir un millor ús des del punt de vista de l’interès 
públic.

Pel que fa a l’acord sobre l’arribada del metro a la Marina, assenyala que 
l’Ajuntament ha de comprar immobles a la Generalitat per tal que aquesta pugui 
construir dues noves estacions de metro d’una infraestructura de la qual és titular. 
Subratlla que es tracta de 40 milions de l’Ajuntament destinats a finançar la 
Generalitat de Catalunya.

Respecte al conveni sobre els centres penitenciaris, afirma que l’Ajuntament 
cedeix gratis els terrenys de la Zona Franca per a la construcció dels centres, 
mentre que l’Ajuntament es fa càrrec, no només de la compra del solar de la 
Trinitat Vella, sinó també de l’enderroc de l’edifici. Assenyala que la compra del 
solar costa 5,5 milions d’euros, mentre que desconeixen el cost de l’enderroc.

Destaca que aquests tres acords tenen en comú que costen molts diners a 
l’Ajuntament, que continua finançant la Generalitat. Opina que això potser podria 
tenir sentit en una situació extraordinària, però no quan aquesta institució es 
comporta de manera deslleial i està immersa en un projecte de ruptura 
institucional que surt molt car, no només des del punt de vista de la convivència 
sinó també des del punt de vista dels recursos i la pèrdua d’oportunitats, i quan té 
unes prioritats en la despesa que no són l’interès general de tots els barcelonins. 

Remarca que l’Ajuntament cedeix solars de franc a la Generalitat, mentre que li 
ha de comprar edificis i solars, alguns dels quals es troben en un estat ruïnós, com 
l’antiga Escola d’Arts i Oficis, el Borsí, que s’haurà de rehabilitar a càrrec del 
pressupost municipal, i es compromet a gestionar unes instal·lacions com les del 
Port Olímpic, que requeriran unes grans inversions en els propers anys. Afirma
que, per tant, la valoració del Grup Municipal de C’s d’aquests acords és negativa. 
Manifesta que consideren que l’Ajuntament no està defensant adequadament 
l’interès dels barcelonins, sinó que s’està deixant enganyar per la Generalitat a 
canvi de molt poc, o d’una foto.

Respecte a la presó Model, pregunta quan es traslladaran els reclusos, que 
s’estima que són uns 900 entre preventius i de segon grau, tenint en compte que 
només hi ha una vaga declaració d’intencions per part dels responsables de la 
Generalitat respecte a això, però no hi ha res signat per escrit. Manifesta que, per 
això, exigeixen dates i un compromís per part de l’Ajuntament en la proposició que 
plantegen, que presenta tot seguit. Afirma que per poder fer ús dels espais de la 
Model cal, d’una banda, un projecte aprovat i que tingui el consens de 
l’Ajuntament, i de l’altra, un compromís sobre el trasllat dels reclusos. 

Explica que dubten que aquest conveni es faci efectiu, tenint en compte la llista 
d’incompliments de la Generalitat d’altres compromisos semblants que hi ha hagut 
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en el passat. Pel que fa a això, recorda que el 2001  l’alcalde Clos va signar un 
conveni per a la renovació dels equipaments penitenciaris, amb una modificació del 
Pla general metropolità (PGM) per permetre el trasllat; que el 2009, amb l’alcalde 
Hereu, es va elaborar un avantprojecte consensuat amb els veïns de l’Eixample; i
que el 2014, amb l’alcalde Trias, es va signar un conveni en el qual l’Ajuntament 
es comprometia fins i tot a construir la nova presó a la Zona Franca. En aquest 
sentit, pregunta què hi ha de nou en el conveni que s’ha fet ara perquè puguin 
creure que no tornarà a ser «paper mullat», igual que ho han estat tots els 
anteriors. Afirma que el problema principal és que cap d’aquests acords especifica 
una data per al trasllat dels reclusos. Remarca que això tampoc no ho fa l’acord 
actual, que tampoc no preveu un projecte per a la nova presó. A més, assenyala 
que la Generalitat ha dit que no té pressupost per construir-la, i que avui mateix 
s’han assabentat que ni tan sols té la intenció de fer-ho, ja que es planteja 
traslladar els presos a centres penitenciaris que ja existeixen a diferents llocs de 
Catalunya. 

Manifesta que, en conclusió, consideren que aquest conveni és en la pràctica un 
nou frau en el qual l’Ajuntament hi surt perdent. Opina que tot sembla indicar que 
l’alcaldessa s’ha deixat enganyar pel Sr. Junqueras a canvi de res i que aquest 
acord acabarà sent «paper mullat», igual que la resta d’acords signats 
anteriorment.

La Sra. Recasens comunica que es repartirà el temps d’intervenció amb la Sra. 
Vila.

Afirma que el Govern municipal ha passat de «fiscal» a gran defensor de les 
relacions bilaterals de l’Ajuntament amb la Generalitat per tirar endavant projectes 
de ciutat molt necessaris i que no posaran en qüestió. Manifesta que vol recordar 
la quantitat de mentides i d’insults que van haver de sentir en el mandat anterior 
quan el Govern de Xavier Trias establia aquestes relacions per poder desencallar 
temes de ciutat. Assenyala que, per exemple, la Sra. Sanz va fer una piulada que 
deia: «Són inacceptables els incompliments del Govern d’Espanya i de la 
Generalitat amb Barcelona, com també ho és que Barcelona faci de prestamista de 
la Generalitat.». 

Afirma que el Govern tenia el problema d’un volum de superàvit superior als 100 
milions d’euros que havia d’executar ràpidament abans d’acabar l’any, i que el 28 
de desembre va firmar un protocol in extremis pel qual es destinen gairebé 50 
milions d’euros a eixugar una part d’aquest superàvit i a una compra d’una sèrie 
d’actius. Explica que els agradarà saber a què es pensen dedicar els 60 milions 
d’euros restants de superàvit, provinents de les plusvàlues que són fruit de la 
bombolla immobiliària que hi ha a la ciutat actualment. 

Manifesta que tots estan d’acord que l’Ajuntament gestioni el dia a dia del Port 
Olímpic, però que també voldrien saber com pensa el Govern afrontar les 
necessitats que té a curt termini aquesta infraestructura. D’altra banda, assenyala
que en l’acord es parla d’un termini d’un mes per constituir una comissió paritària i 
veure com es comença a avançar. Manifesta que, un cop transcorregut aquest 
mes, encara no saben quin model té el Govern, la fórmula concessional que vol 
aplicar, què pensa fer amb la crisi de convivència que es pateix al Port Olímpic, o 
com s’incrementaran les mesures de seguretat, entre altres coses. 

Pel que fa als acords sobre la línia de metro, manifesta que els agradaria saber 
quins són els usos previstos per als actius que ha comprat l’Ajuntament i com es 
pensen mantenir i restaurar.

La Sra. Vila recorda que el Grup Municipal de CiU ha presentat diverses
iniciatives en aquest mandat perquè el Govern adoptés mesures i liderés la 
recuperació de la Model, i que en el mandat anterior van impulsar també un 
protocol per començar a recuperar aquest espai. Assenyala que, malgrat que 
alguns van negar la validesa d’aquest protocol i van aturar tot aquest procés 
durant dos anys, el seu grup considera que, fruit de les actuacions de diferents 
administracions, avui l’actual Govern municipal pot presentar aquests acords.

Pregunta quin preu tindrà tot plegat i com pensa el Govern resoldre la situació 
dels presos que hi ha en aquests moments als centres penitenciaris, tenint en 



NÚM. 6 28-2-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1489

compte les declaracions que han sentit avui. Explica que, pel que fa a això, no 
critiquen tant el Departament de Justícia, perquè coneixen la situació financera de 
la Generalitat i entenen que ha fet un esforç important per arribar a un acord amb 
el Govern municipal, que només posava obstacles.

Afirma que són crítics amb el Govern municipal per la paràlisi que hi ha hagut 
respecte a la recuperació de la Model, per la manera com el Govern ha negat les 
voluntats polítiques de governs anteriors i perquè, si bé el Govern diu que aquest 
és un acord històric, hi ha bastants serrells al conveni per resoldre, com les 
qüestions econòmiques i les dates de trasllat dels reclusos. Explica que, no obstant 
això, es congratulen que aquest tema torni a estar a l’agenda política de la ciutat, 
tal com ho ha reclamat el seu grup des del principi del mandat. Manifesta que, en 
aquest sentit, també donaran suport a la proposició del Grup Municipal de C’s.

El Sr. Coronas assenyala que es repartirà la intervenció amb la Sra. Capdevila.
Agraeix la presentació de l’informe sobre els acords assolits entre l’Ajuntament i 

la Generalitat de Catalunya, que destaca que són uns acords importants que 
aborden temes de ciutat i que prioritzen la resolució de reivindicacions veïnals 
històriques, deixant en un segon terme les picabaralles i les discussions 
competencials per trobar solucions que permetin resoldre aspectes que feia massa 
anys que estaven encallats.

Manifesta que, per al Grup Municipal d’ERC, és d’especial importància resoldre 
les necessitats de transport dels barris de la Marina amb l’arribada del metro, que 
és una cosa per la qual han lluitat des de l’inici del mandat i que a poc a poc es va 
fent realitat, malgrat que sembla que a alguns els sàpiga greu. En relació amb 
això, recorda que en aquesta mateixa comissió CiU va dir que era una proposta 
inviable; C’s la va titllar de demagògica; el PSC, quan encara no formava part del 
Govern, la va qualificar de frívola; i el PP va criticar la manca d’inversió de la 
Generalitat, quan, en canvi, no ha denunciat mai el retard de les obres de la 
Sagrera per culpa del Govern de l’Estat. 

Manifesta que, davant dels que diuen que l’Ajuntament fa de banc de la 
Generalitat, ells reivindiquen que calen acords entre administracions en assumptes 
que són de ciutat i que, en aquest cas, permetran millorar la mobilitat, adquirir 
edificis i espais per a futurs equipaments i posar en marxa mecanismes per 
avançar en la reordenació del sistema d’equipaments penitenciaris i poder així 
recuperar les presons de la Model i la Trinitat per a la ciutat. 

Afirma que també els preocupa la gestió del Port Olímpic per la necessitat 
d’acostar aquest espai a la ciutat i definir un millor model de port que l’actual. En 
relació amb això, assenyala que en el Consell Plenari de Sant Martí es va aprovar 
una proposició per unanimitat en la qual hi havia també el compromís de convocar 
una comissió de seguiment amb tots els agents abans de tres mesos, que és una 
feina que es pot anar avançant. 

Opina que qui posa en dubte aquests acords s’equivoca. A més, remarca que no 
és el mateix un protocol, que és una declaració d’intencions, que un conveni, que 
és un acord amb partides econòmiques i supervisat per interventors de les dues 
administracions. 

La Sra. Capdevila manifesta que, en nom del Grup Municipal d’ERC, vol felicitar 
el Govern pel conveni signat entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona sobre
els centres penitenciaris. Destaca que hi ha hagut molt bona voluntat per part de 
les dues institucions i que aquest acord redunda en benefici de la ciutat, molt 
especialment dels barris de la Trinitat Vella i de l’Esquerra de l’Eixample.

Explica que aquest matí ha fet arribar una proposta de transacció al Grup 
Municipal de C’s respecte a la proposició que presenta, però que, atès que no han 
rebut cap resposta, farà aquesta esmena in voce. Precisa que proposen que, quan 
es parla de «procés de participació realitzat anteriorment», s’hi afegeixi «basat en 
el Pla director de transformació de la presó Model», que remarca que és l’únic pla 
que hi ha en aquest moment i que és fruit d’una lluita veïnal de més de trenta 
anys. Assenyala que, si el Grup de C’s accepta aquesta esmena, el seu vot serà 
favorable a la proposició.
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Manifesta que els va sorprendre que el Grup Municipal de C’s presentés una 
proposició sobre el futur ús de la Model quan fa escassament una setmana la 
presidenta d’aquest grup qualificava l’anunci de tancament de la Model de «paper 
mullat», tal com ha tornat a fer el Sr. Blanco. Opina que, si aquest grup creu això, 
el més lògic seria que hagués retirat la proposició.

Explica que poden estar d’acord en el fet que es demani un avantprojecte per a 
la presó Model, però que cal no oblidar la feina feta pels veïns i veïnes i els 
comerciants de l’Esquerra de l’Eixample, que des de fa més de trenta anys 
treballen perquè l’espai que ocupa la Model es converteixi en equipaments per a la 
ciutat i, sobretot, per a l’Esquerra de l’Eixample, que és un dels barris menys
dotats d’equipaments públics de la ciutat. Recorda que, després de molta feina i
que el 26 de març del 2004 els veïns presentessin un total de 12.700 cartes
personals al president de la Generalitat i a l’alcalde de Barcelona per demanar
equipaments a la Model, l’any 2009 es va arribar a un acord, del qual va sorgir el 
pla «Criteris i continguts per a la redacció del Pla director de la transformació de la 
presó Model». Remarca que aquest és l’únic document seriós que hi ha sobre la 
transformació de la Model, i que s’ha fet a partir dels veïns i dels comerciants del 
barri, i d’acord també amb l’Ajuntament. 

Recorda que aquest pla director preveu un CEIP, una escola bressol, una 
residència assistencial, un casal de joves, una residència de gent gran, un centre
de dia, un poliesportiu, un aparcament soterrat de 200 places i un memorial per 
recordar el que ha passat a l’edifici de la Model, sobretot durant els quaranta anys 
de dictadura franquista. Destaca que, un cop acabats tots els equipaments, 
quedarien 12.000 m² de verd. Opina que, per tant, s’ha de partir d’aquest pla, tot i 
que se’n puguin revisar alguns aspectes. En aquest sentit, també insta el Govern 
de la ciutat a no reiniciar processos que ja s’han fet i a partir de processos en què 
hi ha acord.

El Sr. Mulleras afirma que sembla que el Nadal ha portat «tres grans regals» al 
Sr. Puigdemont i al Sr. Junqueras. 

Pregunta què vol dir que l’Ajuntament ara podrà fer les obres d’infraestructura i 
d’integració entre el Port Olímpic i la ciutat, i què significa que calen 38,1 milions 
d’euros d’inversió en aquestes instal·lacions a curt i mitjà termini. Així mateix, 
pregunta què pensa fer el Govern respecte a les concessions, que vencen l’any 
2020, i si s’ha reunit ja amb els concessionaris. En relació amb això, recorda que 
es va aprovar una proposició del Grup Municipal del PP segons la qual el Govern 
s’havia de reunir amb els concessionaris del Port Olímpic per veure com 
s’afrontava el procés de renovació de llicències. Manifesta que, en definitiva, 
voldrien saber quin és el model de Port Olímpic que preveu el Govern i quins seran 
els seus usos; en què beneficia Barcelona la signatura d’aquest conveni, i quant 
costarà als barcelonins.

Respecte al conveni sobre l’extensió del ramal sud de l’L10, manifesta que és 
evident que tots els grups municipals volen que el metro arribi a la Zona Franca i 
que, de fet, els hauria agradat que ja ho hagués fet el 2003, quan hi havia el 
Govern del PSC, ICV-EUiA i ERC a la Generalitat, ja que des d’aquell any s’espera 
el metro a la Zona Franca. Opina que el Govern hauria d’explicar per què no va ser 
així i per què el pressupost de la L9 ha passat de 2.500 a 16.000 milions d’euros. 
Pregunta si s’ha fet una auditoria d’aquesta variació del pressupost, i per què no 
s’han fet les parades de la Zona Franca i les altres sis parades pendents. En relació 
amb això, opina que només amb els 35 milions d’euros de pressupost del que 
anomena «ministeri de propaganda de la Generalitat» es podrien fer dues 
estacions més, i pregunta si el Govern de la ciutat ha demanat a la Generalitat que 
abandoni els pressupostos independentistes i destini aquests diners a fer parades 
de metro o centres educatius.

D’altra banda, assenyala que ahir ja van dir que necessiten els informes de 
valoració per saber per què es paguen aquests preus pels immobles i solars que es 
compren a la Generalitat i quines obligacions de despesa corrent i d’inversió 
requeriran. A més, pregunta quins usos vol donar-los l’Ajuntament. Així mateix, 
remarca que la Generalitat paga les estacions de metro a l’Hospitalet, mentre que 
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a Barcelona ho fa l’Ajuntament. En aquest sentit, afirma que no volen ser més que 
ningú, però tampoc menys que ningú.  

Quant al conveni sobre els centres penitenciaris, pregunta si la Generalitat s’ha 
compromès per escrit a fer la nova presó, tal com ja s’ha preguntat. Manifesta que 
volen un calendari per escrit, i que els ha fet la impressió que Sra. Sanz, en la seva 
intervenció, es desentenia respecte al que ha de fer la Generalitat en dir que 
l’Ajuntament complirà. Opina que l’Ajuntament, a més de complir les seves 
responsabilitats, també s’ha d’assegurar que la Generalitat compleixi les seves. Pel 
que fa a això, afirma que és inacceptable que se’ls presenti aquest conveni i, 
alhora, avui mateix el conseller de Justícia digui que no té intenció de fer la presó a 
la Zona Franca, i que els reclusos, els funcionaris de presons, la policia, els 
advocats i totes les persones que estan vinculades a les presons es distribuiran 
entre diferents presons de Catalunya. Manifesta que exigeixen el compromís de la 
Generalitat respecte a la construcció de la presó a la Zona Franca perquè volen 
que la Model abandoni l’Esquerra de l’Eixample i perquè creuen que Barcelona 
necessita un equipament penitenciari. 

Opina que és inadmissible que en els convenis entre la Generalitat i 
l’Ajuntament la Generalitat Barcelona sempre hi surti perdent. En aquest sentit, es 
refereix al «regal» que suposa també per a la Generalitat l’acord sobre la presó de
la Trinitat, pel qual la Generalitat dóna el solar a l’Ajuntament i s’allibera de fer-hi 
l’equipament que havia de fer, que anirà a càrrec de l’Ajuntament. 

La Sra. Lecha explica que, des del Grup Municipal de la CUP, consideren que el 
Port Olímpic és avui un espai completament aliè a la vida de les veïnes i que, per 
tant, cal reformular-lo en clau de territori. A més, assenyala que actualment no es 
compleix el Pla d’usos del Port Olímpic, i que a Barcelona manquen molts espais de 
relació amb el mar i amb el medi natural. Afirma que, per tant, estan satisfets que 
la gestió del Port Olímpic passi a ser directament de l’Ajuntament, i que esperen 
que això no vulgui dir donar-lo novament a empreses que tinguin com a única 
finalitat el lucre.

Manifesta que també s’alegren que per fi el barri de la Marina aconsegueixi el 
metro que fa trenta anys que espera, malgrat que només s’obriran dues estacions. 
Explica que els preocupa veure que els punts 1, 2 i 3 del conveni, en l’apartat 
d’antecedents de l’informe de Serveis Jurídics, es parla de desenvolupament 
d’activitat industrial, logística i firal, d’espais emergents d’oficines de nova 
construcció i d’un major desenvolupament d’ofertes de serveis. En aquest sentit, 
afirma que hi troben a faltar referències a la cohesió social, la convivència del 
veïnat i a fer uns barris més acollidors, que opina que són coses que configuren la 
personalitat del barri de la Marina i que s’haurien de mantenir. Manifesta que 
esperen que, si tira endavant el PEUAT amb la Marina com a zona 4, aquest barri 
no acabi sent un espai de continuació de la Fira, ara que tindrà metro després 
d’anys d’aïllament, i això suposi l’expulsió de les veïnes.

Assenyala que un altre aspecte que els sobta d’aquest conveni és que la 
Generalitat vengui les Cotxeres Borbó a l’Ajuntament pel mateix import que va 
pagar.

Opina que el conveni de les presons és molt avantatjós per a la Generalitat, ja 
que vendrà 15.000 m² de la Trinitat Vella per fer habitatges, mentre que
l’Ajuntament regala 26.000 m² per a dos nous centres penitenciaris a la Zona 
Franca.

Quant a la proposició del Grup Municipal de C’s, assenyala que ahir van conèixer 
que el trasllat de persones recluses es farà a finals d’aquest any i que seran 
repartides per diverses presons catalanes. Remarca que estan parlant de veïns i 
veïnes de la ciutat, encara que sigui temporalment, i dels seus drets, malgrat que 
estiguin mancats de llibertat. En relació amb això, demana que, quan la presó es 
traslladi a la Zona Franca, totes les famílies dels interns puguin gaudir de transport 
públic per anar-hi, tenint en compte que s’ha volgut allunyar-la del nucli de la 
ciutat, en considerar que allò que no es veu no existeix. 

Opina que, a més de garantir el trasllat dels familiars dels presos, cal plantejar-
se si la finalitat de l’internament i de les penes correspon realment a les 
necessitats que té la societat. Remarca que la majoria de la població reclusa 
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respon a delictes contra el patrimoni i contra la salut, i que la majoria de les 
persones processades i internes per aquest tipus de delictes són persones sense 
recursos i en risc d’exclusió social, de manera que el que es castiga és la pobresa. 
Afirma que, d’una banda, el sistema capitalista priva aquestes persones de la 
possibilitat de disposar de recursos per poder viure i, de l’altra, les castiga quan 
tenen alguna opció per sobreviure. Opina que caldria repensar el model de presó 
preventiva i preguntar-se per què unes persones passen dos anys en presó 
preventiva i unes altres, les riques, es passegen pels carrers amb impunitat i, a 
més, es victimitzen. D’altra banda, manifesta que esperen que les noves presons 
no tinguin condicions del segle XIX.

Explica que votaran en contra de la proposició del Grup Municipal de C’s perquè 
consideren que el termini de sis mesos que estableix hauria de ser per fer un 
procés participatiu a la part de l’Esquerra de l’Eixample que es veu afectada per la 
Model. D’altra banda, recorda que al barri hi ha consens per preservar una part de 
la Model com a memòria col·lectiva de tota la repressió patida durant el franquisme 
i el postfranquisme, anomenada transició.

La Sra. Ballarín assenyala que intervindrà en nom del Grup Municipal del PSC i 
com a regidora de l’Eixample, sobretot per pronunciar-se respecte a la proposició 
que ha presentat el Grup Municipal de C’s i que s’ha transaccionat amb el Govern.
Explica que votaran a favor de la proposició perquè, amb el conveni de presons 
que s’ha signat, veuen més a prop la recuperació de l’espai de la Model per al barri 
de l’Esquerra de l’Eixample. Destaca que aquesta ha estat una reivindicació 
històrica molt llarga i segurament una de les més raonables que s’han produït al 
districte. A més, remarca que també possibilitarà el trasllat dels interns de la 
Model, que estan en unes condicions millorables.

Afirma que, si s’ha arribat fins aquí, és gràcies al fet que hi va haver acords 
previs que no són «paper mullat». Recorda que l’acord del 2006, amb l’alcalde 
Clos, i el del 2009, amb l’alcalde Hereu, van possibilitar que aquests espais 
revertissin de debò en la ciutat, perquè es va fer una modificació del PGM que els 
va qualificar com a equipaments. Assenyala que és cert que aquests convenis 
estaven condicionats al fet que la Generalitat complís la seva part de la feina, que 
era la construcció de dos centres penitenciaris. Afirma que, en aquest sentit, hi ha 
hagut incompliments clars del Govern de CiU i ara del Govern de Junts pel Sí, però 
que sembla que les coses estan canviant.

Destaca que la reivindicació veïnal es va plasmar l’any 2009 en el Pla director, 
en què comerciants, veïns i veïnes i l’Ajuntament van pactar un pla respectuós 
amb el patrimoni, amb una llista d’equipaments i amb 14.000 m² de zona verda. 
Opina que aquest acord va ser possible gràcies a la manera com sempre s’ha 
treballat a la ciutat: des de la reivindicació veïnal forta i consensuada, i sota el 
guiatge de l’Ajuntament per ajudar els veïns a recuperar els espais i posar-los al
servei de la ciutat. 

Finalment, informa que aquesta setmana, com a regidora de l’Eixample, ja ha 
donat ordre que es constitueixi la comissió d’actualització del Pla director de l’any 
2009.

La Sra. Sanz opina que els tres acords que avui s’han presentat són tres grans 
bones notícies, perquè eren una clara reivindicació de tothom.

Afirma que l’Ajuntament de Barcelona necessita tenir competències i recuperar
el lideratge en un espai central d’interrelació entre el port i la ciutat com és el Port 
Olímpic, sobre el qual, a més, els veïns i veïnes expressen moltes queixes
actualment. Manifesta que hi ha molts reptes, però que està segura que els podran 
abordar conjuntament amb la resta d’actors de l’entorn: els veïns, els 
concessionaris, els restauradors, i tota la gent que està interessada que aquest 
espai sigui diferent i es pugui constituir en un espai de forta interrelació entre la 
ciutat i el mar. Remarca que sobretot s’ha de prioritzar que sigui un espai d’ús 
ciutadà i que es resolguin definitivament tots els problemes de les infraestructures 
d’aquest entorn. Afirma que han de treballar per fer-ho possible amb el mínim 
cost, però que tenen tres anys per fer-ho, ja que la concessió finalitza el 2020.
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Manifesta que la segona bona notícia és que el metro arribi als barris de la 
Marina. Recorda que tots els grups municipals, excepte la CUP, es van fer una foto 
per demanar al Govern que arribés a un acord amb la Generalitat per desbloquejar 
aquesta qüestió. Assenyala que, posteriorment, altres grups municipals també ho 
van demanar específicament, com el Grup d’ERC. A més, recorda que, quan es va 
parlar de grans infraestructures de mobilitat, també es va demanar això amb una 
declaració que van fer tots els grups. Destaca que, per tant, fan possible allò que 
els grups van demanar i, a més, amb un bon acord per a la ciutat perquè es 
guanyen equipaments que es poden destinar a altres usos. Diu a la Sra. Recasens 
que a les Cotxeres Borbó, com a mínim, s’hi ubicarà una escola bressol, que és 
una demanda veïnal que s’ha treballat amb els veïns de Torre Llobeta i Vilapicina i
una necessitat per al barri.

Afirma que la tercera gran notícia és l’acord sobre els centres penitenciaris. 
Assenyala que el que hi havia fins ara era un protocol que deia que l’Ajuntament 
es feia càrrec de la responsabilitat de la Generalitat de construir dos centres 
penitenciaris i que, a més, donava un solar que no feia possible el trasllat dels 
centres. Destaca que el conveni resol el problema del solar i que, a més, qui paga 
la construcció dels centres és qui en té la competència, mentre que l’únic que fa 
l’Ajuntament és desenvolupar competències i responsabilitats seves. Recorda que 
el Govern anterior tenia la idea de construir els centres i llogar-los a la Generalitat, 
que és una cosa que el nou Govern ja va dir que no faria. 

Manifesta que està segura que tothom a la ciutat, i especialment els barris 
afectats, s’alegren molt d’aquests tres acords.

El Sr. Blanco afirma que és cert que pràcticament tots els grups municipals 
comparteixen la necessitat de completar la línia 10, però que en cap cas han 
demanat que això ho financi íntegrament l’Ajuntament, que és el que acabarà 
succeint amb el conveni signat.

Demana disculpes a la Sra. Capdevila per no haver pogut respondre a l’esmena 
plantejada pel Grup Municipal d’ERC, però que els ha arribat aquest mateix matí i 
no han tingut temps  per poder donar-hi resposta. Manifesta que no tenen cap 
inconvenient a acceptar l’esmena, si la resta de grups també ho fan, ja que estan 
d’acord que es prengui com a base el document que es va elaborar fa alguns anys. 
Afirma que, per al Grup Municipal de C’s, l’important és que l’Ajuntament es 
comprometi a tenir un projecte aquest any, ja que, si no, no els resulta creïble que 
realment es durà a terme. Remarca que, per això, no hi ha cap contradicció entre 
el fet de denunciar que aquest conveni pot ser paper mullat i, alhora, demanar el 
projecte. Assenyala que demanen que, d’una banda, hi hagi un projecte definitiu i 
concret de l’Ajuntament i hi hagi voluntat política per tirar-lo endavant, i de l’altra, 
que s’efectuï el trasllat dels reclusos, que és una cosa que és competència de la 
Generalitat, però que no està inclosa en el conveni. Afirma que cal una data per a 
això perquè, si no, no es podrà complir mai aquest conveni.

Assenyala que també han acceptat una transacció del Govern per ampliar el 
termini, que inicialment era de sis mesos i ara és de deu mesos, per donar cabuda
a un procés participatiu.

El secretari pregunta si hi ha cap inconvenient per acceptar l’esmena in voce.

La Sra. Sanz afirma que no n’hi ha cap perquè l’esmena es refereix a un 
document vigent.

El secretari demana el posicionament del Grup del PP.

El Sr. Mulleras expressa el vot a favor de la proposició.

Es dóna per tractat.

d) Compareixences Govern municipal
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Del Grup Municipal C's:

2. Que comparegui el responsable del govern municipal per donar explicacions 
sobre els termes en què s'ha formalitzat el conveni amb la Generalitat per al 
tancament definitiu de la presó Model, i els terminis i les condicions en què es durà 
a terme el trasllat dels 700 presos preventius que actualment acull aquest centre 
penitenciari.

Es dóna per tractada conjuntament amb els  punts núm.1 i 23 de l’ordre del dia.

Del Grup Municipal ERC:

3. Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d'informar de les 
mesures que té previst prendre el Govern Municipal per tal de regular els usos del 
barri de Sant Antoni i els entorns del Mercat.

La Sra. Sanz explica que aquesta compareixença té relació amb una proposició 
que es va aprovar, i que el que pot dir és que estan treballant amb el Districte de 
l’Eixample per veure quines són les actuacions que s’han de desenvolupar per 
buscar la fórmula jurídica més adient per regular els usos del barri de Sant Antoni i 
els entorns del Mercat. Afirma que, quan en tinguin informació concreta, la faran
arribar als grups municipals. A més, assenyala que determinats tipus d’anuncis
poden tenir efectes no desitjats i, per tant, han d’acabar de treballar-ho.

El Sr. Coronas manifesta que, en qualsevol cas, els agradaria tenir el compromís 
de tenir informació sobre les decisions que es prenguin. Explica que no pretenen
generar alarma, però que els veïns i veïnes estan preocupats per la progressiva 
desaparició del teixit comercial del barri davant de nous usos destinats al turisme. 
Recorda que, en la sessió anterior de la Comissió, el Govern va dir que tenia la 
mateixa preocupació i que buscaria les eines adequades per intentar reconduir 
aquesta situació i aconseguir que els barris continuïn sent barris. Assenyala que el 
Govern els va parlar del Pla especial de l’equipament comercial alimentari de 
Barcelona (PECAB), del Pla especial de l’equipament comercial no alimentari de 
Barcelona (PECNAB) i del Pla especial d’ordenació dels establiments d’articles de 
record, però que es va abstenir respecte a la proposició del seu grup amb 
l’argument que calia definir l’instrument jurídic i urbanístic més adient per protegir 
aquest entorn. Afirma que aquest instrument encara no s’ha definit, i que voldrien 
pensar que no hi ha discrepàncies al si del Govern sobre aquesta qüestió, tenint en 
compte el vot en contra del Grup Municipal del PSC. 

Explica que ja van dir que la pressió sobre el barri de Sant Antoni va creixent, 
entre altres coses per la moratòria de Ciutat Vella i el nou Pla d’usos del Poble-sec, 
per la proliferació d’activitats d’oci i per la cada vegada més propera obertura del 
mercat. Manifesta que, des d’aquest punt de vista, reconeixen que la inclusió del 
barri de Sant Antoni dins de la zona 1 del PEUAT és una bona mesura per evitar la 
proliferació d’allotjaments turístics en aquest entorn, però que no és suficient i cal 
protegir el teixit comercial del barri. Afirma que respecta la necessitat de discreció 
a què s’ha referit la Sra. Sanz, i que la voluntat del seu grup és que es resolgui
aviat aquesta situació.

El Sr. Blasi recorda que, en la sessió anterior de la Comissió, el Grup Municipal
de CiU va dir que, si bé compartia l’objectiu de de protegir aquest entorn, 
demanava una certa discrecionalitat per part del Govern municipal a l’hora 
d’intentar establir unes regles de joc per evitar missatges que poguessin acabar
sent contraproduents. En aquest sentit, torna a instar el Govern a dur a terme 
aquesta feina amb discreció, sobretot de portes enfora.

D’altra banda, manifesta que no estan segurs si el grup proposant de la
compareixença comparteix el model de remodelació dels mercats municipals, que 
destaca que comporten una dinamització i una revitalització dels entorns, tal com 
ha succeït, per exemple, amb el mercat del Ninot o amb el de Sants.
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El Sr. Blanco recorda que el Grup Municipal de C’s va votar en contra de fer un 
pla d’usos per al barri de Sant Antoni i va advertir del perill d’encotillar 
excessivament la ciutat amb restriccions que limitin el seu dinamisme. Afirma que
els plans d’usos no són el seu model i que confien que la posada en marxa del 
mercat de Sant Antoni reactivi comercialment el barri i això beneficiï tots els veïns.

Opina que Barcelona és una ciutat amb una gran energia i una gran capacitat 
per acollir tot tipus de projectes que beneficien la ciutat, i no necessita la tutela
permanent de l’Administració, que l’ofega. Afirma que el millor que es pot fer és 
posar en marxa el mercat com més aviat millor i permetre que s’activin totes les 
iniciatives que parteixin dels veïns.

El Sr. Mulleras destaca que les inversions en els mercats de Barcelona tenen un 
doble benefici: un benefici per als paradistes directament afectats i per a la gent 
que treballa al mercat, i un benefici per als comerciants i els veïns dels barris que 
els envolten. Assenyala que aquest doble benefici té prèviament un doble sacrifici:
el dels paradistes mentre es fan les obres, ja que han de canviar de lloc i patir 
algunes molèsties, i el dels veïns i els comerciants de l’entorn, que han de conviure 
amb una sèrie de problemes a l’espai públic mentre es remodela el mercat.

Remarca que l’Ajuntament inverteix molts diners en aquestes remodelacions.
Afirma que al barri de Sant Antoni hi haurà invertit aproximadament uns 70 
milions d’euros, i que això genera un benefici social i econòmic per als paradistes, 
els veïns, els comerciants i l’entorn. Opina que, per tant, l’Ajuntament ha de 
procurar que es puguin aprofitar aquestes oportunitats. A més, assenyala que cal 
tenir en compte que els costos continuen, perquè la comunitat de propietaris del 
mercat, que són els paradistes, han d’anar pagant no només la seva concessió,
sinó també les despeses del dia a dia. En relació amb això, explica que, tal com 
s’estan modificant últimament els projectes dels mercats, cada vegada més es 
creen unes despeses comunitàries que ha de sufragar l’Ajuntament, perquè es 
reserven una sèrie de llocs per a zones que no són parades de mercat i que no
generen un retorn econòmic per al mercat. Opina que aquestes concessions que fa
l’Ajuntament a determinats col·lectius són un cost afegit per als paradistes i per als 
barcelonins, que han de sufragar el dèficit que es genera a través dels impostos. 

Destaca que, un cop acabada la remodelació del mercat, el barri de Sant Antoni 
es convertirà en un referent de ciutat molt important i en una nova icona per al 
turisme, en la línia de la descentralització del turisme que gairebé tots els grups
reclamen.

Manifesta que, per tot això, consideren que cal deixar que els veïns i els 
comerciants de l’Eixample es puguin beneficiar de tots els avantatges socials i
econòmics de la remodelació del mercat de Sant Antoni. Afirma que, en aquest 
sentit, l’únic que desitja el Grup Municipal del PP és que aquesta reforma acabi en 
els terminis previstos i que es puguin urbanitzar també els voltants, de manera 
que també se’n comencin a beneficiar els veïns i els comerciants.

La Sra. Lecha assenyala que el Grup Municipal del PP, com a mínim, parla de
tant en tant dels veïns, mentre que el Grup Municipal de C’s parla de la
gentrificació com a gran energia, de la desaparició del comerç com a dinamització,
i de la regulació com a tutela. Remarca que la gentrificació és un terme que avui 
utilitzen les plataformes en lluita, però també els mitjans de comunicació, per 
definir el present de moltes zones de Barcelona, ja que tota la dinamització, 
energia i potencial de què parlen alguns grups es produirà sense els veïns, si tot 
continua igual. Destaca que els veïns són els que van al comerç de proximitat, els 
que mantenen la cultura popular, els que comparteixen projectes de vida, de 
criança dels fills i d’associacionisme, i que tot això acabarà aviat.

El Sr. Coronas aclareix al Sr. Blasi que el Grup Municipal d’ERC comparteix el
model de remodelació dels mercats. Remarca que, de fet, aquest model el va 
iniciar un regidor d’ERC que era responsable de l’Institut de Mercats quan va fer 
una campanya per rellançar els mercats de Barcelona. Assenyala que, tanmateix, 
això no té res a veure amb el que estan parlant, que és el que passarà amb el 
mercat de portes enfora. 
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Manifesta que els preocupen discursos com el del Sr. Blanco, i que es pregunta
si el Grup Municipal de C’s està a favor del comerç de proximitat, i si està en 
contra de fer algun tipus de regulació per evitar que la dinamització de la qual 
parla, que és el mercat ultraliberal de capitalisme salvatge, s’apoderi dels barris.
Pregunta a aquest grup si està a favor que els barris siguin vius o que es 
converteixin en parcs temàtics, que afirma que és una cosa que acabarà passant a 
Sant Antoni si no s’hi posa remei, tal com ja ha passat a altres barris de Barcelona. 
D’altra banda, recorda que aquest grup va votar a favor del Pla d’usos de Ciutat 
Vella. 

Opina que hi ha moltes contradiccions en el discurs del Grup Municipal de C’s, i 
que el seu model és la «llei de l’oest». Afirma que, en canvi, el model del Grup 
Municipal d’ERC és establir normes per garantir la convivència als barris i el comerç 
de proximitat.

El Sr. Blasi agraeix al Sr. Coronas que hagi reafirmat el compromís amb el 
model, ja que l’hauria estranyat que el pogués posar en qüestió, tenint en compte 
que fins ara sempre havia estat un model compartit majoritàriament per tots els 
grups municipals. 

Destaca que el mercat de Sant Antoni és especial, no només per la inversió que 
s’hi fa des de l’Ajuntament i que hauran de fer els paradistes, sinó per la seva 
ubicació i per tot el que s’hi ha trobat. D’altra banda, assenyala que, tot i que fa 
molts anys que el mercat està en obres i hi ha hagut molt de temps de fer 
previsions, ara hauran de buscar altres mecanismes a corre-cuita al final d’aquest 
projecte, quan el que necessita és una màxima complicitat i confiança per 
fomentar la dinamització.

El Sr. Blanco manifesta que el sorprèn molt que els grups d’ERC i de la CUP els  
diguin que utilitzen qualificatius que amaguen la realitat, quan els que qualifiquen 
són ells. Afirma que ell acostuma a fer servir un llenguatge que tracta de ser al
més objectiu i sensat possible, a diferència d’altres grups. Explica que el seu model 
de Barcelona no és el d’alguns membres de la CUP, que a vegades han dit que 
Barcelona és una ciutat podrida i on no es pot viure. Manifesta que a ells, en canvi, 
els agrada molt viure a Barcelona i que la defensen tal com és i no volen convertir-
la en un solar, com vol fer el Grup Municipal d’ERC i com ha succeït amb la 
superilla del Poblenou. Afirma que volen una Barcelona que tingui unes regulacions 
raonables i sensates, i no pas prohibicionistes, com el PEUAT.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal CUP:

4. Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d'explicar quina 
planificació té prevista a Parcs i Jardins per aquest any i en concret en relació a: 
Increment de plantilla estructural, contractació de personal per cobrir vacances de 
la plantilla, internalitzacions dels serveis encara externalitzats i quin tipus de 
control es farà del compliment de les empreses encara contractades sobre les 
condicions laborals dels seus treballadors i treballadores.

La Sra. Lecha presenta la compareixença.

La Sra. Sanz dóna la paraula al comissionat d’Ecologia.

El Sr. Ximeno destaca que la renaturalització de la ciutat és una estratègia clau 
del Govern i que tenen un Pla del verd i de la biodiversitat per desenvolupar.
Afirma que, per tant, el que han de fer és passar a l’acció i que tenen un 
instrument municipal molt potent per fer-ho, que és Parcs i Jardins. Assenyala,
però, que, entre els anys 2010 i 2016, Parcs i Jardins va perdre 128 efectius en no 
poder cobrir les baixes que es produïen, fet que dificultava aquest impuls. Remarca 
que, davant d’això, el primer que va fer el Govern municipal, l’abril del 2016, va 
ser declarar Parcs i Jardins com a servei essencial. Destaca que això ha permès 
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que, a través de contractes d’interinatge i després de relleu, s’hagin pogut cobrir 
les jubilacions parcials dels professionals que passen a jubilació definitiva i les
baixes maternals. 

D’altra banda, subratlla que entre finals del 2016 i principis del 2017 s’ha fet, 
per primera vegada en vuit anys, una convocatòria de 24 places d’auxiliar de 
jardineria, i que es preveu fer una segona convocatòria d’entre 35 i 41 places en 
una segona tanda. Explica que, a més a més, atès que la incorporació definitiva 
d’aquestes 24 persones i les de la segona convocatòria no serà immediata a causa 
de tot el procés de selecció, també s’ha acordat que, mentre no es faci efectiva, es 
faran contractacions temporals per cobrir les baixes que es produeixen. Afirma que 
estan treballant també perquè aquesta substitució arribi a tenir les disponibilitats 
pressupostàries suficients per arribar a 65 contractes aquest any, que equivaldrien
a les baixes que es preveuen. Manifesta que, també per primera vegada des de fa 
vuit anys, el 2017 està previst convocar un procés de promoció interna de 135 
llocs de treball per a diferents categories: conductors, xofers, mecànics, jardiners, 
encarregats, tècnics agrícoles i aparelladors.

Explica que volen continuar avançant en el camí de recuperar la minva de
personal que s’havia produït des del 2010, però que, atès que el verd és una 
qüestió estratègica i atesa la situació de Parcs i Jardins durant tants anys, 
preveuen també que prop del 10% de la borsa de contractació que ha acordat el 
Govern sigui per a contractes de suport per a Parcs i Jardins. 

Manifesta que, una vegada reforçada la plantilla de Parcs i Jardins, estan
avaluant tota una sèrie d’actuacions i serveis complementaris que estan 
externalitzats: una part de la poda d’arbrat, jardineres, regs amb tona, 
desbrossament forestal de franges de seguretat, arrabassament de soques, 
tancament nocturn de parcs, control extern de qualitat, manteniment de jocs 
infantils i mobiliari, manteniment d’infraestructures de reg, neteja dels centres de 
treball més grans, reemplenament d’escocells, recollida de residus vegetals, 
manteniment de rondes i vies ràpides, control biològic i desinfecció d’àrees de 
gossos, manteniment d’infraestructures i revisió de projectes. Afirma que estan 
analitzant aquests serveis amb cinc criteris: quines són les capacitats actuals i 
futures amb el procés de reforç del personal; les especificitats tècniques; les 
condicions laborals i contractuals de cada una de les possibilitats de subrogació o 
no d’aquests serveis, molts d’ells fets per centres de treball; els horaris dels
serveis, i les alternatives dins de l’Ajuntament. Remarca, doncs, que ja duen a 
terme un intens procés d’anàlisi de tots aquests serveis i que plantejaran un pla 
progressiu i global per avançar cap a la municipalització del servei.

Pel que fa al seguiment de la contractació, assenyala que l’Àrea d’Ecologia ha 
impulsat una aplicació de control dels temes laborals que es diu CTAIMA, que està
en procés de prova i implantació definitiva. Destaca que aquesta aplicació 
permetrà conèixer tots els detalls laborals dels fulls salarials, la seguretat social, 
els centres de treball i les empreses subcontractades, de manera que serà un 
instrument important per fer aquest seguiment, a part de la introducció en els 
nous plecs dels criteris de les guies de contractació que ha elaborat l’Ajuntament.

La Sra. Lecha manifesta que algunes dades que ha donat el Sr. Ximeno no 
coincideixen amb les dades que tenen del comitè d’empresa, que indiquen que en 
els darrers quatre anys s’han perdut 150 llocs de treball. A més, assenyala que la 
ràtio que està estipulada en el mateix conveni de Parcs i Jardins parla d’1,2 
treballadors per hectàrea, de manera que per assolir aquesta ràtio farien falta 243 
persones dins de la plantilla estructural de Parcs i Jardins. Explica que una altra 
dada important és que més del 60% dels treballadors tenen més de cinquanta 
anys, i que molts d’ells o elles tenen restriccions laborals per motius de salut,
ateses determinades tasques que s’han de fer. D’altra banda, assenyala que el Sr. 
Ximeno ha parlat d’un augment per al 2017 de 65 persones, quan s’ha dit al 
comitè d’empresa que en serien 31.

Explica que també els preocupen els concursos d’oposició de les promocions de 
la plantilla interna perquè no queden reflectits en la previsió de plantilla del 2017. 
A més, assenyala que, segons els articles que tenen del conveni, la plantilla 
s’incrementarà amb personal necessari per a les tasques que siguin temporals. 
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Manifesta que, per tant, reben amb satisfacció el que ha dit el Sr. Ximeno que es 
cobriria qualsevol baixa amb personal eventual. En relació amb això, pregunta si 
aquest personal provindria de la borsa de treball.

Afirma que també els preocupa veure com en els mateixos pressupostos del 
2017 queda recollit que del 2015 al 2017 hi ha hagut un augment en la partida 
d’externalitzacions, que en el pressupost del 2016 era de 10.984.000 euros i en la 
del 2017 d’11.549.000 euros. Explica que ja saben que se’ls pot dir que, si 
s’internalitza qualsevol cosa, passa del capítol 2 al capítol 1, però que els agradaria 
més concreció sobre això. D’altra banda, manifesta que els han comentat que, tot i 
que Parcs i Jardins té un programa d’integració reconegut i premiat en 
col·laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, es tornarà a 
externalitzar els treballadors que s’ocupen de les jardineres ara que acaba la 
licitació d’aquest servei, i que, per tant, guanyarà URBACET, que és una filial 
d’URBACER. Remarca que, tot i que durant el 2017 s’estudiïn les internalitzacions, 
hi havia el compromís de reinternalitzar els serveis tan aviat com fos possible fer-
ho.

La Sra. Vila manifesta que consideren que la qüestió que es planteja va més 
enllà de la institució a la qual es refereix perquè aborda una qüestió que creuen
que no han pogut debatre prou a l’Ajuntament des que el partit d’Ada Colau es va 
presentar a les eleccions dient que municipalitzaria tots els serveis municipals. 
Afirma que, per tant, els hauria agradat tenir un debat sobre quin model de 
governança i de prestació de serveis públics creuen que ha de tenir la ciutat en el 
futur. Recorda que, de fet, han demanat en moltes ocasions el mapa de serveis 
municipals externalitzats i saber amb quin calendari treballa el Govern per 
internalitzar tots els serveis que havia dit, però que fins ara només han rebut una 
llista que, a més, creuen que és incompleta. Manifesta que, per tant, volen 
aprofitar aquesta iniciativa per demanar que s’abordi aquest debat sobre el model 
de gestió de determinats serveis públics de la ciutat i com poden millorar-los.

Afirma que el Grup Municipal de CiU defensa un model de ciutat que es basi en 
la col·laboració publicoprivada. Destaca que Barcelona té la sort de tenir un teixit 
de petita i mitjana empresa, d’empreses del tercer sector i d’empreses i projectes 
dedicats a la inserció sociolaboral que poden aportar la seva experiència i poden 
prestar els serveis amb un bon nivell de qualitat i amb el valor afegit que generen 
riquesa, oportunitats i llocs de treball. Manifesta que defensen una administració 
forta que intervingui quan el sector privat no ho pot fer amb prou qualitat, així com 
una administració àgil, eficaç i eficient, i amb personal altament capacitat des del 
punt de vista tècnic, que pugui planificar, implementar models i controlar la 
prestació del servei. Explica que lamenten no haver tingut l’oportunitat de 
compartir aquest model amb el Govern i d’intercanviar opinions sobre aquest tema 
en general, tenint en compte que en cada sessió se sotmet a consideració un nou 
servei i desconeixen els criteris que porten el Govern a internalitzar alguns serveis 
i no pas d’altres, o si s’han fet prou avaluacions per veure si aquesta és la millor
fórmula. Demana tenir una informació més àmplia sobre tots els serveis 
municipals, per tal de debatre i arribar a determinats consensos sobre aquesta
qüestió.

El Sr. Alonso opina que el deteriorament de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins 
és un exemple del que passa quan no hi ha una estratègia clara i continuada en el 
temps sobre com gestionar una empresa.

Assenyala que algunes mesures que ha anunciat el Govern ja les coneixien, com
ara la intenció de cobrir les baixes per jubilació. Manifesta que hi estan d’acord, ja 
que la plantilla havia minvat i s’ha de recuperar. Afirma que s’han anunciat també 
altres mesures que no coneixien i d’altres que els han semblat més aviat una 
declaració d’intencions que coses sòlides. Explica que, per això, demanen que es
faci el que s’ha anunciat i un veritable pla de negoci de l’Institut Municipal de Parcs 
i Jardins, en el qual es determini el model de gestió i un full de ruta per als propers 
anys, amb l’objectiu de garantir el millor servei amb un cost raonable i amb unes 
condicions laborals dignes per a tots els treballadors. Manifesta que consideren que 
s’hauria de portar aquest pla al Consell d’Administració de l’empresa, i que cal
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garantir un pla de futur a llarg termini en el qual tots estiguin d’acord i que no vagi 
patint canvis constants.

Finalment, assenyala que la distribució de plantilla per gènere de Parcs i Jardins
és d’un 77% d’homes i un 23% de dones, que és una dada que els ha de convidar 
a reflexionar.

El Sr. Coronas explica que consideren que aquesta compareixença aborda temes 
molt interns de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins que segurament es podrien 
tractar millor i d’una manera més detallada en el Consell d’Administració d’aquest 
organisme, però que, tot i així, volen fer algunes observacions.

Manifesta que, pel que fa a la plantilla estructural, tenen entès que la idea és no 
augmentar-la i anar cobrint les baixes per jubilació amb els interinatges, tal com 
ha confirmat el comissionat. Afirma que en principi comparteixen aquest
plantejament perquè els sembla positiu el fet de poder mantenir la plantilla en el 
context actual, que ja és un esforç que abans no s’havia arribat a fer. Pregunta si
es mantindrà aquest criteri en el futur o es preveu algun canvi en aquest aspecte.

Opina que a vegades es cau en el plantejament de voler internalitzar les tasques 
més agradables i externalitzar les menys agraïdes, i que això no s’hauria d’abordar 
d’aquesta manera. Afirma que cal que cada servei s’analitzi de manera 
individualitzada per veure quina opció és millor abans de prendre una decisió. 
D’altra banda, explica que creuen que seria interessant encarregar auditories per 
analitzar i valorar la qualitat dels serveis que es presten.

Manifesta que pensen que el plantejament respecte al tipus de control que es
realitzarà sobre les empreses encara contractades hauria de ser al revés, de
manera que els criteris sobre condicions laborals s’incloguin prèviament als plecs 
de clàusules, ja que, si no, un cop licitat el servei, es fa molt difícil controlar 
aquests aspectes. Afirma que també és important vetllar per la qualitat del servei i 
pel compliment de les tasques encarregades.

El Sr. Mulleras manifesta que els agradaria saber si actualment hi ha problemes 
en la prestació dels serveis o en la gestió de Parcs i Jardins, o si els barcelonins se 
n’han queixat, i com podrien resoldre aquests problemes les propostes que fa el 
Grup Municipal de la CUP.

El Sr. Ximeno informa que l’increment de pressupost és per al cànon de l’aigua i 
per a l’augment de sou de l’apartat de socorristes, i que un 20% de les tasques 
relacionades amb les jardineres corresponen al CET URBACET i la resta a altres 
centres de treball i cooperatives. 

Explica que en altres comissions del Consell Municipal s’ha parlat del full de ruta 
i el pla de negoci que plantejaran, i que han obert un procés intern de reflexió 
estratègica per enfortir, no només l’estructura de Parcs i Jardins, sinó també la
gestió del verd al conjunt de l’Ajuntament. Afirma que tot això ho presentaran en 
el Consell d’Administració.

Diu al Sr. Coronas que el criteri d’anar cobrint les baixes per jubilació amb els 
interinatges té com a horitzó l’any 2020, i que en el full de ruta plantejaran la 
internalització d’alguns serveis.

Diu al Sr. Mulleras que si no hi ha problemes és per la professionalitat dels 
treballadors i treballadores de Parcs i Jardins, que remarca que tenen més 
superfície de treball de la que els tècnics aconsellen. Afirma que, per tant, la 
necessitat d’increment de plantilla és indiscutible. 

La Sra. Sanz pregunta si algun grup vol tornar a intervenir.

El Sr. Mulleras manifesta que estan d’acord que es cobreixin les baixes a fi que
els treballadors de Parcs i Jardins puguin fer bé la seva feina, però que el que no
acaba d’entendre són els plantejaments de canvi absolut de la gestió quan, pel que 
diu el comissionat, sembla que l’actual model de gestió no comporta problemes.
Opina que aquest tipus de propostes es fan, no tant des del punt de vista de 
resoldre problemes, sinó des del sectarisme ideològic de l’augment de la despesa i 
de l’increment del control polític d’algunes empreses municipals.
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Es dóna per tractada.

III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord

5. Aprovar definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 
termini d’informació pública, la modificació dels Estatuts del Consorci del Besòs per 
a fer efectiva l'adhesió del municipi de Badalona i l’ampliació de l’àmbit territorial 
d’actuació del Consorci, aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat, en sessió de 13 de juliol de 2016. Publicar el present acord i el text de l a 
modificació dels Estatuts en el BOP i en la Gaseta Municipal.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, 
ERC i CUP i amb la reserva de vot del PP. 

6. Aprovar definitivament, atès que no s’han presentat al·legacions durant el 
termini d’informació pública, la modificació dels estatuts socials de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) amb l’objecte de considerar-la mitjà 
propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats i organismes que 
en depenen o s’hi vinculen, aprovat inicialment per la Comissió d'Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat, en sessió de 19 d'octubre de 2016. Publicar el present acord 
i el text de l a modificació dels Estatuts en el BOP i en la Gaseta Municipal. Facultar 
indistintament, el President i el Secretari de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA (BIMSA)  perquè puguin efectuar tots els tràmits adients per a la 
plena efectivitat d’aquest acord.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, 
ERC i CUP i amb l'abstenció del PP. 

7. 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, residències col·lectives d’allotjament 
temporal i habitatges d’us turístic a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, 
amb les modificacions a què fa referència l’informe tècnicojuridic de la Direcció de 
Serveis de Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat amb l’informe de 
l’esmentada Direcció, de valoració de les al·legacions; informes, tots dos, que 
consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord.

La Sra. Sanz dóna la benvinguda als membres de l’Assemblea de Barris per un 
Turisme Sostenible a la ciutat que assisteixen a la sessió.

Proposa que el Govern tingui 10 minuts per exposar, i la resta de grups, 7
minuts.

El Sr. Blanco demana que puguin debatre aquest punt amb serenitat i sense 
sentir-se coaccionats, atès que hi ha persones de l’Assemblea que han repartit un 
fullet i mostren pancartes amb una orientació determinada.

La Sra. Sanz afirma que això no és cap coacció. Assenyala que la Comissió és 
oberta a tota la ciutadania i, per tant, qualsevol persona pot assistir-hi i manifestar 
el seu punt de vista amb respecte.

El Sr. Blanco pregunta si a la capçalera de la sala pot haver-hi pancartes 
reivindicatives.

La Sra. Sanz afirma que no veu pancartes, sinó uns fulls.
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El Sr. Alonso assenyala que això marca un precedent.

La Sra. Sanz demana als membres de l’Assemblea de Barris per un Turisme 
Sostenible que se situïn al fons de la sala.

La Sra. Lecha demana que els grups disposin de 10 minuts com a mínim.

La Sra. Sanz proposa que els grups tinguin 10 minuts i el Govern 13.

Demana a l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible que no llegeixi tot el 
manifest i sigui com més breu millor, atès que els grups ja disposen del document.

El portaveu de l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible assenyala que
«No ens faran fora» és com s’anomena el manifest del col·lectiu i comença a llegir-
lo: (...).

El Sr. Mulleras diu a la presidenta que cadascú ha de tenir el seu lloc.

La Sra. Sanz demana que s’acabi la lectura del manifest. 

El portaveu de l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible continua llegint 
el manifest: (...).

La Sra. Sanz demana que finalitzi la lectura del manifest, atès que ja ha quedat 
clar el que reclama.

El Sr. Mulleras afirma que això és inadmissible.

La Sra. Sanz demana silenci davant els crits de «No ens faran fora!».

El Sr. Alonso afirma que és inacceptable que les organitzacions de la Sra. Ada 
Colau vinguin a pressionar els regidors.

La Sra. Sanz replica que no són les organitzacions de la Sra. Ada Colau.

El Sr. Alonso opina que està clar de quin partit i de quin mitjà són, i diu a la Sra. 
Sanz que ha incomplert tots els reglaments.

La Sra. Sanz diu al Sr. Alonso que pot presentar qualsevol queixa formal a la 
Junta de Portaveus. Explica que la seva actuació es basa en l’article 37.4 del 
Reglament orgànic municipal, en el qual es parla de participació ciutadana. 
Assenyala que no hi ha una norma global per a totes les comissions, però que han 
cregut necessari que es pogués explicar la presència de les persones d’aquest 
col·lectiu en la Comissió. Remarca que això ha passat en altres comissions, com en
la Comissió d’Urbanisme del mandat anterior, i que la intervenció d’aquests 
ciutadans ha estat prou breu per no invalidar cap norma de funcionament. 
Assenyala que, si els grups tenen altres comentaris a fer respecte a això, ja ho 
acabaran de parlar a la propera reunió de la Junta de Portaveus.

El Sr. Mulleras manifesta que eleven una queixa formal perquè no és admissible 
que en una comissió en la qual el debat s’ha de produir entre els grups polítics hi 
intervinguin persones que no formen part de la comissió. Afirma que ell no ha 
viscut mai una situació semblant a l’Ajuntament. A més, opina que tampoc no és 
admissible que la Sra. Sanz tingui una vara de mesurar determinada amb
organitzacions de la seva òrbita. 

La Sra. Lecha explica que no fa gaire ha viscut una situació semblant amb uns 
promotors turístics que l’increpaven mentre ella intervenia. Remarca que, per tant, 
aquesta situació no és nova.
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El Sr. Mulleras afirma que la Sra. Lecha menteix.

La Sra. Sanz diu al Sr. Mulleras que no té la paraula.

El Sr. Mulleras reitera que la Comissió és per al debat dels grups polítics.

La Sra. Sanz demana al Sr. Mulleras que traslladi totes les queixes que tingui al
lloc oportú.

Assenyala que hi ha un altre veí que vol repartir documentació.

Un representant de la plataforma dels veïns de la Vila Olímpica que estan en 
contra de la construcció d’un alberg manifesta que deixarà la documentació al
secretari perquè la distribueixi.

La Sra. Sanz dóna pas a l’inici del torn de paraules en relació amb aquest punt.
Recorda que el juliol del 2015 el Govern municipal va decretar la moratòria de 

noves llicències d’allotjaments turístics a la ciutat per posar ordre en aquest àmbit,
atès que la ciutat avançava cap a un caos sense concert i cap a una bombolla 
turística que hauria estat molt més perjudicial del que ho és avui si no s’hagués fet 
res. Explica que el creixement del nombre de places en hotels i hostals, estimat a
partir dels tràmits iniciats, era de gairebé un 20% per sobre de les 75.000 places 
existents al juliol del 2015. A més, manifesta que es van trobar amb una gran 
oferta d’habitatges d’ús turístic (HUT), provocada en gran mesura per una 
normativa que va substituir el règim de llicència pel de comunicat i que en poc 
temps va possibilitar que el nombre de HUT a la ciutat passés d’uns 2.300 el 2010 
als 9.600 que hi ha actualment de caràcter legal. Remarca que es van trobar amb 
uns barris amb molta pressió, ja que en un 17% del territori es concentren el 50% 
de les places d’allotjament turístic, amb barris on la població flotant supera la 
població resident. Afirma que, per tant, van intentar començar a governar el 
turisme a la ciutat i evitar que aquesta fos governada per un mercat d’allotjaments 
turístics en creixement exponencial que expulsava els veïns d’aquests barris.

Manifesta que entenen que el Pla especial d’allotjaments turístics (PEUAT) ajuda 
a fer minvar processos que es donen a la ciutat, com aquesta pèrdua de població 
als barris que pateixen una major pressió turística. Destaca que el districte de 
Ciutat Vella ha perdut més d’una desena part de la seva població des de l’any 2007 
fins avui, també per una qüestió vinculada a l’augment dels preus del lloguer a 
Barcelona. Assenyala que aquest increment ha estat d’un 15% en els darrers tres 
anys, o fins i tot superior en alguns llocs. Remarca que això es produeix en el 
context d’una ciutat amb un mercat de lloguer molt reduït i on hi ha una important 
correlació entre la pressió turística i l’increment del lloguer. Afirma que, segons un 
informe sobre l’habitatge de lloguer de l’any 2016, Barcelona és la ciutat més cara 
de tot l’Estat espanyol en relació amb el lloguer i Ciutat Vella el districte més car 
de tot l’Estat, a més de tenir una economia centrada en l’activitat turística en lloc 
de tendir cap a la diversificació econòmica.

Explica que, per tant, durant el temps de la moratòria havien de treballar per fer
un pla per evitar la bombolla i el creixement descontrolat del turisme, i per regular 
l’activitat sota el principi bàsic de la preservació del dret a l’habitatge. Manifesta 
que creuen que el pla que avui presenten de forma definitiva, a l’espera també del 
tràmit en el Ple municipal, és un instrument imprescindible per garantir una ciutat 
per viure-hi. Destaca que avui pràcticament tothom comparteix la necessitat de
concretar un instrument que reguli els allotjaments turístics, i que durant els 
darrers mesos s’ha passat del debat sobre si calia regular a quina era la regulació 
que necessitava la ciutat.

Explica que li agradaria parlar de Barcelona com una ciutat amb turisme, i no
tant com una ciutat turística, ja que és evident que té els mateixos problemes que 
moltes altres ciutats en relació amb aquest fenomen. A més, remarca que les 
enquestes municipals reflecteixen que aquesta qüestió preocupa cada vegada més 
la ciutadania. Afirma que, per tant, és evident que calen moltes respostes als 
reptes del turisme des de molts àmbits, entre ells el de l’urbanisme, que és una 
cosa que no s’havia fet fins ara. Assenyala que el que fa aquest pla en concret és 
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regular on es pot ubicar, i en quines condicions, tota tipologia nova d’allotjament 
turístic permesa, però que aquesta no és la solució a tots els reptes que té la ciutat 
en relació amb la regulació del turisme. 

Explica que, a l’hora de fer el pla, sabien que partien d’una major proximitat 
amb alguns grups municipals que amb d’altres, però que han fet un procés en què 
han intentat integrar moltes peticions perquè creuen que això millora el pla. 
Destaca que, des de l’aprovació inicial, el Govern ha realitzat una tasca molt 
intensa de cerca d’aquest consens amb tots els grups polítics, les plataformes, les 
assembles veïnals i el mateix sector, i que en fan un balanç positiu. Manifesta que 
pensen que el document que presenten avui és millor que l’inicial per tota aquesta 
feina i per haver incorporat una gran diversitat d’aportacions. Afirma que, des 
d’aquest punt de vista, vol agrair els esforços de tothom. Explica que tots els grups 
hi han participat amb bona voluntat d’aportar moltes propostes, però que el nivell 
d’acord els ha portat a tendir cap a acords concrets amb determinats grups, 
especialment amb el Grup Municipal d’ERC. 

Assenyala que no detallarà els continguts del pla perquè són prou coneguts, 
però que en destacarà alguns aspectes. Afirma que, en primer lloc, sempre s’han 
mantingut dos principis centrals: la preservació de l’habitatge, d’una banda, i la 
necessitat de regular per zones els allotjaments turístics i treure pressió a les 
zones que en tenen més, de l’altra. Manifesta que, en segon lloc, vol destacar 
alguns elements del text enriquit amb les aportacions de tothom: s’ha incrementat 
la protecció de determinats barris que tenen una pressió molt alta, com Sant 
Antoni, el Poblenou, la Vila Olímpica i Hostafrancs; s’ha recollit la qüestió de la 
disconformitat pel que fa als establiments que es troben a la zona de decreixement
(zona 1); s’ha treballat la millora dels criteris reguladors que afecten les zones 2 i 
3 en relació amb els paràmetres urbanístics i de distàncies, i es planteja una 
proposta que permet posar ordre als HUT i treure pressió de les zones centrals pel 
que fa a aquest tipus d’allotjaments.

Afirma que estan satisfets del procés de treball, de la disposició de tots els grups 
a aportar en positiu, especialment per part dels regidors responsables d’aquesta 
matèria i els seus assessors i assessores, i de la millora d’aquest pla. Així mateix, 
manifesta que vol acabar fent un agraïment molt sincer al personal tècnic de 
l’Ajuntament per la seva dedicació i la seva implicació, que han permès fer aquest 
pla des del màxim rigor possible.

El Sr. Martí remarca que no solament estan parlant d’un instrument urbanístic 
de regulació d’un sector productiu de la ciutat, com són els allotjaments turístics,
sinó d’un pla derivat urbanístic, que és un dels principals instruments que pot tenir 
un Govern municipal per defensar un determinat model de ciutat, un model 
econòmic general i una concepció social de com han de funcionar les coses. Explica 
que, per tant, el Grup Municipal de CiU dóna molta importància a aquest PEUAT, i 
la prova és que encara mantenen converses amb el Govern municipal perquè 
creuen que tenen l’obligació com a força política de ser responsables fins a l’últim 
moment i perquè han governat la ciutat i volen continuar governant-la en el futur.
Afirma que, per tant, volen un PEUAT durador i que no sigui només d’un mandat.

Manifesta que se senten alternativa a aquest model, i que no són cap lobby de 
ningú. Destaca que volen i defensen el bé comú de la ciutat, que la gent hi pugui 
viure i que sigui compatible guanyar-se la vida, ser emprenedor i viure al propi 
barri i a la ciutat.

Explica que creuen que el PEUAT ha de tenir bases sòlides des del punt de vista 
jurídic i legal, i que encara avui tenen seriosos dubtes que el document que 
presenta el Govern tingui prou consistència jurídica, començant per la naturalesa 
de l’eina planificadora urbanística, ja que continuen creient que hauria de ser una 
modificació del PGM. Manifesta que també pensen que alguns elements molt 
importants del pla s’han modificat en una fase avançada de la tramitació, com 
l’increment de zones on s’aplica la restricció d’implantació de nous allotjaments 
turístics. Afirma que, per tant, demanen un informe als Serveis Jurídics de 
l’Ajuntament perquè certifiquin que aquesta modificació substancial no requereix 
tornar a sotmetre el PEUAT a informació pública i a una aprovació provisional o 
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inicial de nou, d’acord amb el que estableix el reglament de la Llei d’urbanisme
amb relació a modificacions substancials de zones on s’incrementa la restricció.

Explica que comparteixen una part de la diagnosi dels problemes que genera el 
turisme massiu o de baixa qualitat a la ciutat, però que tenen discrepàncies sobre 
les solucions que aporta el Govern. Assenyala que han vist que en aquests últims 
dies hi ha hagut canvis importants en l’estratègia del Govern a l’hora de negociar 
el PEUAT, que ha virat cap a posicions molt més extremes i cap a noves 
restriccions. En relació amb això, remarca que l’alcaldessa es va comprometre a
obtenir el màxim consens polític, cosa que opina que no s’està aconseguint en 
aquests moments. 

Manifesta que les principals prioritats que han plantejat a l’hora de negociar han 
estat la seguretat jurídica del PEUAT; el desacord amb l’increment de barris que 
passen de la zona 2 a la zona 1, sense qüestionar la congelació o la reducció de 
l’oferta de Ciutat Vella o altres zones saturades; i la discrepància respecte al veto 
que els edificis catalogats com a bé puguin tenir usos hotelers en el futur. Explica 
que també creuen que seria positiu que a la zona 2 es pogués assolir en el futur 
una mixtura d’usos equilibrada, cosa que el document actual no preveu. A més, 
assenyala que no els queda gens clar el criteri adoptat a darrera hora sobre les
grans avingudes de ciutat on es poden implantar hotels a més de 150 metres 
lineals, i que plantejarien també la reducció de les densitats radials per a 
establiments hotelers en aquestes zones. 

Afirma que continua sense agradar-los aquest PEUAT, que recorda que van 
demanar que es retirés en el debat de l’aprovació inicial. A més, explica que 
creuen que en els últims dies el Govern ha estat poc diligent a l’hora de gestionar 
situacions puntuals que permeten fer-se una idea de la manera que té el Govern 
de gestionar el turisme o l’allotjament turístic, com en el cas de l’hotel de les
Drassanes i el de la torre Agbar. Remarca que són casos en què ha quedat palès 
que hi ha una situació d’inseguretat jurídica i de feblesa des del punt de vista 
institucional de l’Ajuntament i del seu Govern. 

Manifesta que, en definitiva, no troben motius suficients per donar suport al
PEUAT, tot i que avui faran una reserva de vot, atesa la voluntat de diàleg del seu 
grup fins a l’últim moment. En aquest sentit, afirma que continuen oberts al diàleg 
per millorar el PEUAT, malgrat que els moviments que ha fet el Govern amb altres 
forces polítiques podrien ser gairebé incompatibles amb el seu suport.

Finalment, subratlla que actualment hi ha una bombolla immobiliària i la ciutat
té el rècord d’increment de preus del lloguer. Opina que això no es pot eludir amb 
polítiques encara més restrictives de la competència, i que alguns hotels estan fent 
«el gran negoci de la seva vida» amb un govern de BC i del PSC.

El Sr. Blanco manifesta el seu respecte més absolut per la llibertat d’expressió i
per totes les persones que assisteixen a la Comissió per expressar diferents punts 
de vista, però assenyala que sobre aquesta regulació hi ha opinions diverses i totes 
són absolutament legítimes. Opina que, per tant, cal escoltar i tenir el mateix 
respecte per totes les veus, i no tractar de patrimonialitzar un segment d’opinió 
prenent-lo com el tot. En aquest sentit, afirma que el que sempre ha defensat el 
Grup Municipal de C’s respecte a aquesta normativa és que caldria trobar un 
equilibri entre els diferents punts de vista.

Explica que des del primer moment van dir que són partidaris d’una regulació 
sensata, però que consideraven que el PEUAT era un pla que no regulava i l’únic 
que feia era establir prohibicions molt restrictives. Manifesta que, davant d’això, 
han exhaurit totes les vies per arribar a un acord amb el Govern. Precisa que han 
mantingut converses permanentment, que van presentar 45 al·legacions, algunes 
de les quals s’han estimat, i que continuen presentant altres propostes alternatives
a les al·legacions amb l’únic objectiu de fer una regulació sensata. Assenyala que, 
no obstant això, s’han trobat que el Govern finalment ha optat per pactar la 
normativa amb els grups d’ERC i de la CUP, que anteposen un enfocament
prohibicionista a una regulació sensata, malgrat que el Grup d’ERC mantenia un
punt de vista força diferent fa uns mesos, quan s’aproximava molt més a 
l’enfocament del seu grup.
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Afirma que hi ha algunes aportacions del seu grup en el pla, com la desafectació
dels hotels, ja que creien que era totalment injust que un hotel que té llicència i 
que desenvolupa una activitat beneficiosa per a la ciutat no pogués ni tan sols fer 
obres de reforma i millorar les seves instal·lacions per incórrer en una afectació 
urbanística. Opina que, per tant, és positiu que això s’hagi eliminat del pla, així 
com també ho és que s’hagi flexibilitzat mínimament el sistema de distàncies per
determinar la separació que han de tenir els hotels, tot i no estar d’acord amb 
aquest sistema.

Assenyala que, en canvi, s’han rebutjat moltes altres propostes del seu grup que 
creuen que s’haurien d’haver incorporat. Pel que fa a això, explica que no es 
redueixen les zones de decreixement, sinó que han augmentat i s’han qualificat 
com a zones de decreixement barris sencers on pràcticament no hi ha hotels.
Manifesta que tampoc no s’ha atès la seva demanda que s’incrementés d’alguna 
manera la densitat de creixement a la zona 3, que és la zona on no hi ha cap 
pressió per part dels allotjaments turístics. A més, afirma que no s’ha introduït un 
mecanisme que van proposar que altres normatives sí que tenen, como la de les 
terrasses, per aprovar plans especials amb plenes garanties. Pel que fa a això, 
assenyala que aquests plans especials haurien de ser aprovats per la Comissió, de 
manera que no fossin tràmits reglats sinó decisions polítiques, garantint, a més, 
que es respecta que a les zones de decreixement i de manteniment no hi ha un 
increment de places turístiques. Opina que no hauria costat tant haver introduït 
aquest mecanisme, que flexibilitzava d’una manera important el pla, en benefici de
l’interès general. D’altra banda, posa en qüestió la garantia de la seguretat jurídica 
i de la continuïtat dels projectes en marxa, quan hi ha regidors al Govern, com el 
Sr. Montaner, que fan declaracions públiques en què presumeixen que, gràcies als 
entrebancs i a l’entorpiment administratiu amb què actua l’Ajuntament, el Govern
aconsegueix que determinats projectes desisteixin i no es tirin endavant.

Insisteix que els sorprèn el canvi de posició del Grup Municipal d’ERC, que no fa 
tant reclamava flexibilitat per al PEUAT i ara demana que es facin assemblees 
populars per decidir si es concedeixen o no permisos. Explica que encara els sobta 
més la posició del Grup Municipal del PSC, ja que consideren que és un partit
sensat i que, durant els molts anys que ha governat la ciutat, ha impulsat alguns 
dels projectes de transformació urbana més importants de la ciutat.

Manifesta que, tot i que sembla que l’acord ja està tancat, faran una reserva de 
vot, tenint en compte que ni tan sols s’han contestat les seves al·legacions per 
escrit i, per tant, no han pogut veure totes les que s’han acceptat, ni com queda 
redactat finalment el pla, atès que hi ha hagut modificacions d’última hora. Afirma 
que necessiten temps per acabar d’avaluar-lo i que expressaran la seva posició
definitiva en el Ple.

El Sr. Coronas manifesta que el fet que el Sr. Blanco consideri sensat el Grup del 
PSC i irresponsable el Grup d’ERC el referma en la convicció que està en el projecte 
polític que defensa i en el qual creu. 

Recorda que el Grup Municipal d’ERC ja va dir al seu moment i ha mantingut 
sempre que no estava d’acord amb la moratòria indiscriminada a tota la ciutat. 
Explica que creuen que es podrien haver fet les coses d’una manera molt diferent
pel que fa a això, però que el Govern va prendre aquesta decisió unilateralment i 
no va consultar els grups.

Assenyala que, quan es va presentar el document d’aprovació inicial, també van
dir que no els agradava perquè convertia en crònic un problema que tots 
coincideixen que s’ha de solucionar perquè congelava la situació en aquelles zones 
on cal decréixer. Explica que, davant d’això, van presentar al·legacions per canviar
els criteris de zonificació i de mobilitat dels allotjaments per afavorir el
decreixement a les zones més saturades i amb una tendència de concentració dels 
HUT en edificis únics; per fer gran rehabilitació en hotels que es troben en zones 
de decreixement, ja que si un hotel de tres estrelles fa una gran reforma i passa a 
ser un hotel de categoria superior amb menys habitacions això suposa un
decreixement, i per adoptar mesures per afavorir que els nous hotels s’ubiquin en 
grans avingudes més que no pas en trames urbanes més denses. Afirma que, per 
tant, no entén on veu la incoherència el Sr. Blanco.
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Remarca que van demanar que volien un veritable pla de xoc contra els HUT
il·legals, i que quan es va presentar la mesura de govern sobre aquest tema ja van
dir que era insuficient. Explica que se’ls ha dit moltes vegades que era impossible
fer créixer el cos d’inspectors, però que avui tenen ja el compromís que en el 
mateix Ple es presentarà una mesura de govern en la qual es passarà de 40 a 110 
persones dedicades al cos d’inspecció entre el 2017 i el 2018, i una data horitzó, el 
2023, per posar fi al problema que hi ha actualment amb els HUT il·legals.

Manifesta que és veritat que la incorporació dels barris del Poblenou, la Vila 
Olímpica, Sant Antoni i Hostafrancs no figurava en les seves al·legacions inicials,
però que les posicions també evolucionen a partir d’escoltar tothom, ja que s’han 
reunit amb tots els actors afectats per aquesta normativa urbanística.

Destaca que, a més, han aconseguit posar sobre la taula tres projectes hotelers 
que tothom dóna per perduts, que són l’alberg de la Vila Olímpica, l’hotel Praktik i 
l’hotel Rec Comtal, tenint en compte que queden a la zona de decreixement, que 
tenen oposició veïnal i que el seu grup sempre hi ha estat en contra. Explica que, 
per tant, han defensat revisar aquests projectes perquè creuen que hi ha 
possibilitats d’aturar-los o de minimitzar-ne al màxim l’impacte, i, a més, de donar 
veu a la ciutadania. Assenyala que no s’ha acceptat la proposta de màxims que 
havien presentat pel que fa a això, però que la ciutadania estarà representada en 
tots tres projectes i podrà dir-hi la seva.

Afirma que, per tant, estan satisfets amb l’acord actual, tot i que han d’acabar 
de veure què s’ha incorporat de les negociacions amb els altres grups en el 
document que els ha arribat avui al migdia i que és el que els permetrà validar el 
vot definitiu del Grup Municipal d’ERC. Manifesta que avui hi votaran a favor
perquè estan d’acord amb els plantejaments actuals del pla.

Expressa el seu agraïment a totes les entitats i a tots els representants del 
sector turístic amb els quals s’han reunit, dels quals afirma que han après molt i
que els han ajudat a arribar a aquesta decisió, ja que creuen que el PEUAT que 
avui es presenta és molt millor que el que es va presentar al seu moment. 
Manifesta que també vol agrair la feina de tot l’equip tècnic d’ERC que hi ha 
treballat, i molt especialment dels consellers i conselleres de districte.

El Sr. Mulleras opina que aquest PEUAT va néixer del sectarisme ideològic amb 
una moratòria indiscriminada de tots els allotjaments turístics a tota la ciutat, i 
s’ha anat reformant també des del sectarisme ideològic, ja que algunes
al·legacions que s’han desestimat del Grup Municipal del PP han estat acceptades 
en el cas d’un altre grup polític, cosa que fins i tot la tinent d’alcalde ha dit 
públicament.

Afirma que la Sra. Sanz ha tornat a mostrar aquest sectarisme ideològic en la 
sessió d’avui i que el més greu és que ho ha fet, no com a portaveu del Govern 
municipal, sinó com a presidenta de la Comissió, ja que ha deixat llegir un 
manifest a organitzacions que estan en la seva òrbita ideològica, mentre que
l’organització que està en contra d’un projecte que el Govern està tirant endavant 
a la Vila Olímpica no ha pogut llegir el seu manifest. Remarca que això no és culpa 
dels veïns, que vénen a defensar els seus plantejaments de bona fe i no tenen 
l’obligació de saber com funciona una comissió, però que la presidenta sí que té 
l’obligació de saber-ho, igual que la resta de regidors. 

Opina que, amb aquest PEUAT, el Govern continua fent seguidisme de les tesis 
prohibicionistes de la CUP. Afirma que, si això els pot sobtar fins i tot de la Sra. 
Ada Colau o del Grup Municipal d’ERC, el que més els sorprèn és la posició del
Grup Municipal del PSC, que afirma que s’ha convertit en el «bufó polític» de
l’actual Govern municipal, en passar d’estar en contra de la moratòria hotelera a 
estar a favor d’establir més prohibicions a la ciutat.

Explica que pensen que aquest PEUAT no resoldrà els problemes de convivència 
que genera el turisme en algunes zones de Barcelona, no només a l’espai públic, 
sinó també a les escales de veïns. Afirma que, per a això, era molt necessari un 
pla de xoc que impliqués tant un increment d’inspectors com la capacitat de 
sancionar, d’inspeccionar i de tancar aquells establiments que no compleixen la 
normativa. Remarca que, per tant, a més de tenir els inspectors, l’Ajuntament 
necessita competències en matèria de concessió de llicències, inspecció i sanció
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d’aquestes activitats, que són competències que té la Generalitat i que el Grup 
Municipal del PP ha demanat que tingui l’Ajuntament. Opina que una de les coses 
que la Sra. Colau hauria de demanar al Sr. Puigdemont quan es reuneix amb ell 
són aquestes competències, a banda de fer-se fotos i de «regalar-li milions»
perquè sanegi les seves finances. Afirma que, d’aquesta manera, sí que podria ser 
eficaç un pla d’inspecció, i no només incrementant el nombre d’inspectors.

Assenyala que aquest pla no resoldrà els problemes del turisme a Barcelona, ja 
que, per exemple, a la Sagrada Família es podran continuar fent hotels perquè no 
es troba en zona de decreixement turístic. En aquest sentit, pregunta per què no 
es prohibeixen també els hotels a la Sagrada Família, que és on el Govern diu que 
hi ha més problemes per culpa del turisme. D’altra banda, opina que el PEUAT 
tampoc no resoldrà aquests problemes perquè, entre altres coses, té unes bases 
molt dèbils des del punt de vista jurídic. En aquest sentit, explica que el Grup 
Municipal del PP també ha demanat el blindatge jurídic d’aquesta normativa, però 
que no hi és, en primer lloc, per l’eina utilitzada. Pel que fa a això, afirma que el 
Govern utilitza un pla especial urbanístic quan hauria d’utilitzar una modificació del 
PGM, però que no ho ha fet perquè una modificació del PGM hauria comportat
molta més participació que un pla especial urbanístic a l’hora de conformar aquesta 
normativa.

Manifesta que, per tant, demanen un informe jurídic a l’Ajuntament sobre la 
utilització d’aquesta eina jurídica, sobre l’adaptació d’aquesta eina a les directrius 
de la Unió Europea i sobre les modificacions que poden ser substancials en 
l’aprovació definitiva d’aquest pla. Adverteix que, si aquesta norma no té seguretat 
jurídica, d’aquí a un temps es pot tirar enrere, i no es pot garantir que tothom 
pugui viure, emprendre o invertir tranquil·lament a la ciutat.

Opina que el pla no treu la disconformitat urbanística, sinó que posa condicions 
pràcticament inassumibles perquè es tregui. D’altra banda, assenyala que el 
Govern parla de descentralitzar el turisme però no crea nous referents, i parla de
gestionar el turisme sense fer esment d’una eina fonamental per fer-ho, que és el 
finançament. En aquest sentit, explica que el seu grup proposa demanar a la 
Generalitat el 100% de l’impost turístic per poder-lo utilitzar per gestionar el
turisme a Barcelona. 

Assenyala que fa dos dies la Sra. Ada Colau, en una conferència al Col·legi de 
Periodistes, deia que aquest pla hauria de servir per governar el turisme a deu 
anys vista. Afirma que, si es vol això, no es pot fer un pla que s’aprovi només amb 
la meitat més un dels regidors de l’Ajuntament, sinó que ha de tenir el suficient 
consens polític i social perquè pugui ser a llarg termini. Demana que s’obri aquest 
pla a la majoria del Consell Municipal i a la majoria social de Barcelona, ja que 
aquesta serà l’única manera de tenir un pla d’allotjaments turístics perdurable en 
el temps i eficaç.

La Sra. Lecha assenyala que Barcelona té els preus de lloguer més cars de tot 
l’Estat i que set districtes de la ciutat estan entre els deu primers per valor de 
metre quadrat arrendat a tot l’Estat. Destaca que el lloguer ha crescut un 43,6% 
des del 2014 a la ciutat i ha batut de nou un bon nombre de rècords, especialment 
el de l’expulsió massiva de veïns i veïnes de la ciutat. Subratlla que només un 3% 
dels pisos de lloguer de la ciutat costen menys de 700 euros, quan el salari mínim 
interprofessional és de 707 euros al mes. A més, recorda que l’Ajuntament 
reconeix que hi ha més de 6.000 pisos turístics il·legals a la ciutat. Assenyala que 
les xifres parlen per si soles, però que, tot i així, hi ha molts que encara no veuen 
el problema. Afirma, però, que les veïnes sí que el veuen, perquè el viuen i el
pateixen. En relació amb això, destaca que el darrer baròmetre municipal reflecteix 
que el turisme és la segona preocupació dels veïns i veïnes de la ciutat. Opina que 
la situació és d’alarma i d’emergència, ja que estan parlant de l’accés a l’habitatge 
i als serveis bàsics, i de coses com no «haver de triar entre aigua calenta o 
menjar».

Retreu a CiU i a ERC que hagin impedit regular el preu del lloguer al Parlament i 
hagin renunciat a la publicació d’una estadística; al PP, la Llei del sòl, la destrucció 
del territori i la corrupció; i als governs del PSC i d’ICV-EUiA, al tripartit i al Govern 
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Trias, haver conduït la ciutat a ser un parc temàtic on les veïnes no hi tenen
cabuda.

Afirma que la desigualtat social no ha parat de créixer i que la fal·làcia de la crisi 
econòmica s’ha demostrat una vegada més com un període de reestructuració del 
capital. Opina que el capitalisme té moltes expressions, i que a Barcelona és la 
indústria turística, alimentada pels fons voltor, que destrossen vides recollint 
plusvàlues. Remarca que els processos de gentrificació no són altra cosa que la 
despossessió del dret a l’habitatge i a la ciutat de la classe treballadora per part 
dels propietaris dels mitjans de producció, que exploten sense límits la classe 
treballadora per obtenir el màxim benefici possible. Subratlla, però, que amb la 
indústria turística al capital «li ha tocat la loteria», ja que ha aconseguit explotar 
un mitjà de producció a cost zero: la ciutat. En aquest sentit, afirma que, mentre 
les grans empreses i els fons voltors recullen beneficis de l’activitat turística, les 
veïnes han d’assumir-ne els costos: la contaminació, el preu de l’habitatge, 
l’increment de serveis públics com la neteja, el manteniment o la seguretat, i el 
soroll i les destrosses a les escales, entre d’altres.

Destaca que el PEUAT és una eina imprescindible per regular d’una vegada per 
totes els allotjaments turístics a la ciutat, que han crescut de manera exponencial 
a costa del parc d’habitatge i l’expulsió de la població. Afirma que Barcelona no pot 
seguir sense regulació, però que el PEUAT és un pla insuficient que no planta cara 
amb valentia als poders econòmics, i no fa una aposta clara per un decreixement 
imprescindible i per recuperar el dret dels veïns i veïnes a la pròpia ciutat. En 
aquest sentit, opina que és una oportunitat perduda per començar el decreixement 
a tota la ciutat. A més, assenyala que calen moltes altres mesures per avançar cap 
al decreixement, contrarestar els efectes negatius del turisme, combatre la 
precarietat i garantir el dret a l’habitatge.

Explica que, malgrat tot, han tingut converses amb el Govern i han assolit 
compromisos importants, com l’estudi de la població gentrificada des de l’àrea 
metropolitana; l’obertura d’un telèfon de 24 hores que reculli informació 
d’incompliments de drets laborals en el sector, així com la relació contínua en 
coordinació amb la inspecció laboral. Manifesta que l’Ajuntament assumeix el 
compromís de promoure actuacions perquè les empreses relacionades amb 
l’activitat turística compleixin els convenis laborals. 

Explica que la tasca d’inspecció, una altra de les prioritats necessàries per a la 
CUP, ha augmentat considerablement per la pressió d’altres grups, però no de 
manera suficient. Opina que la pressió també ha de ser per a aquells establiments 
hotelers que, sota l’aixopluc de la categoria d’albergs de joventut i infància, 
incompleixen la normativa a la qual estan subjectes. Es refereix també a la creació 
d’una taula tecnicopolítica per revertir la privatització d’espais públics, que recull 
una exigència de les reivindicacions veïnals; a les mesures de control i limitació del 
consum d’energia i aigua i de control dels residus generats pels allotjaments 
turístics, i a la recuperació de la proposta de taxa per a grups turístics que ocupin 
la via pública i a la qual es va comprometre el Govern, i al fet que pugui ser 
utilitzada també com a instrument de regulació de l’activitat de guiatge turístic. 

Afirma que també han aconseguit canvis importants en el contingut del PEUAT.
Recorda que, de tots els grups, només el Grup Municipal de la CUP va apostar
clarament en les al·legacions pel decreixement global. En aquest sentit, destaca la
incorporació a la zona de decreixement dels barris de Sant Antoni, Poblenou i 
Hostafrancs que exigia el seu grup, i que no hauria estat possible sense la 
mobilització veïnal. Manifesta que confien que aquesta mateixa mobilització sigui la 
que provoqui un canvi de paradigma que permeti avançar cap al decreixement 
efectiu. Explica que, gràcies a un esforç de darrera hora, també poden dir que el 
nombre de pisos turístics a la ciutat no creixerà, que era una «línia vermella» de 
les veïnes i de la CUP, mentre que la resta de grups municipals apostaven pel 
creixement d’aquests pisos. Remarca que si avui hi ha qui té la necessitat de 
reivindicar com a mèrit allò que ni tan sols reclamava és per la senzilla raó que sap
que les veïnes no haurien perdonat el contrari.

La Sra. Ballarín afirma que el Grup Municipal del PSC sempre ha defensat 
treballar per una Barcelona equilibrada on tothom hi tingui cabuda, que és el que 
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pretén el PEUAT. Manifesta que vol començar fent una crida a la responsabilitat,
perquè és una necessitat imperiosa passar de les polèmiques a la política i arribar 
a acords.

Recorda que el seu grup no va compartir la moratòria hotelera indiscriminada 
que es va fer al seu moment perquè pensava que era una mesura extrema amb 
poca visió de ciutat, que no tenia en compte l’aportació en positiu que fa el sector 
turístic a l’economia de la ciutat i que no distingia les realitats i les densitats dels 
diversos barris de la ciutat. Remarca que el Grup del PSC, tant des de fora com
des de dins del Govern, ha defensat que calia diàleg sobre aquest tema i un 
tractament normatiu que discriminés segons cada territori, que són dos punts en 
els quals s’ha avançat de manera substancial. En aquest sentit, destaca que hi ha 
hagut diàleg amb els grups de l’oposició i s’han produït canvis importants en el 
contingut del PEUAT respecte a les qüestions de la disconformitat, la flexibilitat 
radial i la ubicació d’hotels a les avingudes més amples. Opina que aquesta 
evolució posa de manifest que la ciutat no s’ha de governar des de l’immobilisme, 
sinó acordant i intentant avançar de manera conjunta. Assenyala que estan parlant 
de ser capaços d’aprovar un PEUAT que sigui viable però estable en el temps, i que 
posi ordre en el creixement dels allotjaments turístics, però també estableixi
restriccions en aquelles zones on tots estan d’acord que cal reduir la pressió 
turística.

Afirma que, tot i que l’han provocat, no entrarà en el joc fàcil dels retrets, i dirà
clarament quina és la posició del Grup Municipal del PSC sobre aquest punt.
Manifesta que volen una ciutat on hi hagi turisme, però no volen una ciutat només 
turística, sinó una ciutat per viure-hi. Explica que això passa per un creixement 
ordenat i, sobretot, diversificat per desconcentrar el turisme d’aquelles zones que 
tenen més pressió, i per una lluita contundent contra els pisos turístics il·legals,
que tenen una incidència molt clara sobre el preu de l’habitatge. Conclou que, per 
tot això, el seu grup s’ha sumat a aquest PEUAT.

La Sra. Sanz destaca que un element central que s’ha posat de manifest en les 
intervencions és que el treball que han fet durant aquests darrers mesos entorn 
del PEAUT s’ha caracteritzat per les trobades, el diàleg i la recepció d’un gran 
nombre de propostes. Afirma que, fruit d’aquest gran espai de participació, diàleg, 
reflexió i escolta activa, hi ha hagut una evolució clara.

Explica que el 20% de creixement dels allotjaments turístics a la ciutat en un 
any i mig els va fer prendre una decisió difícil, però que aquesta era l’única decisió 
que els permetia fer una diagnosi de la situació i plantejar una regulació. 
Assenyala que, en aquest temps, han passat de qüestionar tot allò a ser realment 
conscients de quina és la problemàtica que té la ciutat i els seus barris, i a debatre
sobre qüestions de model. 

Afirma que el pla que es planteja és just, equilibrat i de futur, atès que intenta 
incorporar mesures i mirades que són compatibles, però alhora no acaba de ser la
mirada exclusiva de cap grup de la ciutat ni de l’Ajuntament.

Assenyala que fa molts anys que feia falta una gestió pública urgent del turisme, 
en el sentit de defensa del millor encaix possible del turisme en relació amb la 
ciutat per preservar la ciutat per viure-hi davant de l’activitat turística o qualsevol 
altra activitat econòmica. Explica que continuaran treballant fins al dia del Ple 
municipal per acabar d’incorporar altres qüestions que puguin millorar encara més 
el document, tot i que insisteix que s’ha fet un esforç, tant des del Govern i els
serveis tècnics com des de diversos grups municipals i els veïns i veïnes, per 
garantir un text rigorós i amb seguretat jurídica, no només per als promotors, sinó 
també per als veïns i veïnes de la ciutat, que en molts casos es veuen forçats a 
marxar de casa seva. 

El Sr. Martí reitera la petició d’un informe als Serveis Jurídics de l’Ajuntament 
per a abans del Ple municipal, si pot ser, i assenyala que és una petició que també
ha fet el Grup Municipal del PP.

D’altra banda, remarca que fenòmens amb un gran impacte social, econòmic i
polític com els efectes negatius del turisme de baixa qualitat o massiu no es 
produeixen en un any i mig. En aquest sentit, recorda que la ciutat ha estat 
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governada per coalicions formalment d’esquerres durant 32 anys i que, per tant, 
aquestes en són molts més responsables que no pas un govern que va governar 
durant quatre anys. Opina que aquestes coalicions van fer transformacions 
urbanístiques que han estat positives però també coses molt negatives, i que ara 
es viuen les conseqüències de la gestió equivocada de la ciutat i del model de 
gestió turística de tots aquells anys.

Afirma que, en resum, el Grup Municipal de CiU té dos plantejaments que 
mantindrà fins a l’últim moment: d’una banda, el desacord amb les restriccions 
excessives en la implantació de noves ofertes d’allotjaments turístics i la necessitat 
d’incorporar ofertes singulars que puguin encaixar en el plantejament limitatiu que 
s’ha fet; de l’altra, la inseguretat jurídica que provoca l’instrument de planificació 
urbanística que s’ha triat. En relació amb això, explica que fa una estona han rebut 
una nota de premsa dels promotors d’uns hotels que diuen que, en el supòsit en 
què per part de l’Ajuntament es pretengui incidir sobre el caràcter reglat de les 
llicències urbanístiques mitjançant consultes, taules polítiques de treball o 
qualsevol instrument, estudiaran l’exercici d’accions de qualsevol ordre, incloent-hi 
les penals, contra l’Ajuntament i els responsables de l’actuació administrativa.
Assenyala que això és un exemple puntual, però que respon a una preocupació 
molt gran que hi ha a la ciutat de molta gent que es vol guanyar la vida i fer-ho 
amb legalitat. Demana que, per tant, es facin les coses ben fetes.

El Sr. Blanco renuncia a fer una segona intervenció.

El Sr. Coronas opina que discrepar entre els grups és legítim i fins i tot 
enriquidor, però que una altra cosa és intentar alliçonar políticament l’opinió dels 
altres o intentar desacreditar-la. Manifesta que pot assegurar que tot l’equip del 
Grup Municipal d’ERC ha treballat i ha donat molta prioritat a aquest tema, i que, 
conscients que es podien conformar amb un acord de mínims o anar més enllà, 
han optat per anar tan enllà com han pogut en la defensa del pla que creien que 
era millor.

Afirma que és cert que el Grup Municipal de la CUP demanava decreixement a 
tota la ciutat, però que tècnicament això és «un brindis al sol», ja que ningú no
deixarà una llicència si no té opció de créixer d’alguna manera en una altra zona 
de la ciutat. Opina que, per tant, és una proposta que és impossible d’aplicar en el 
marc legal i que, d’aquesta manera, aquest grup es manté a la seva «zona de 
confort».

Manifesta que no són un grup que es doblegui a les amenaces de ningú i que
volen representar els drets de la ciutadania, que són tant els del sector econòmic 
com els dels veïns i veïnes dels diferents barris. Remarca que del que es tracta és 
de reconèixer que hi ha un problema i de resoldre’l de manera urgent, 
independentment de l’instrument triat per fer-ho, tot i que ells ho haurien fet d’una 
altra manera. D’altra banda, explica que el preocupa que es digui que s’intentarà
incorporar el màxim de coses de tots els grups i que això faci que el PEUAT 
s’allunyi dels plantejaments actuals.

Conclou que estan satisfets de la feina que han fet, tot i que s’hauria pogut fer 
un document encara molt millor.

El Sr. Mulleras remarca que, després d’un any i mig del Govern Colau i de la 
moratòria que ha suspès les llicències turístiques durant un any, els lloguers a 
Barcelona continuen més cars que mai i segueixen havent-hi desnonaments a la 
ciutat. Manifesta que, des d’aquest punt de vista, es pregunten en què han millorat 
la vida dels barcelonins la Sra. Ada Colau i la moratòria turística.

Explica que, des del Grup Municipal del PP, demanen un pla per governar el 
turisme amb creixement sostenible i que garanteixi la convivència no només a 
l’espai públic sinó també a les escales de veïns. Afirma que gestionar el turisme vol 
dir, entre altres coses, evitar albergs pastera, com el de la Vila Olímpica, cosa que 
el Govern no està fent. Manifesta que, per això, el seu grup votarà en contra del 
pla que avui es proposa.
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La Sra. Lecha afirma que, precisament, el que no fa mai el Grup Municipal de la 
CUP és situar-se en «una zona de confort», tal com ho mostra la seva posició amb 
el PEUAT i en moltes altres coses.

Manifesta que és cert que els fenòmens no es creen en un any i mig, tal com ha 
dit el Sr. Martí, però que també ho és que el Govern anterior va fer que el model 
turístic forjat pels grups que havien governat durant 32 anys s’aguditzés molt més. 
Remarca que, per exemple, la simplificació de llicències que es va dur a terme en 
el mandat anterior va permetre una situació de «barra lliure», fins i tot amb 
silencis administratius bastant clamorosos.

Afirma que l’amenaça d’un promotor que posa una denúncia no és rellevant, i
que si s’ha d’afrontar un problema amb valor, tal com ho reclama la situació de 
Barcelona, cal tenir en compte que «per fer una truita cal trencar els ous».

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal i ERC, amb la 
reserva de vot de CIU, C's i CUP i amb el posicionament contrari del PP. 

8. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la Modificació Puntual de la Modificació del Pla General 
Metropolita per a la Protecció del Patrimoni Històric Artístic de Barcelona, 
d’iniciativa municipal; 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 de valoració de les al·legacions, que consta a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord; trametre 
l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació 
definitiva.

La Sra. Sanz recorda que en el mandat anterior es va fer una modificació del 
PGM de tot el patrimoni de la ciutat d’acord amb una sentència que deia que la 
protecció del patrimoni no es podia desenvolupar a través de plans especials i que 
calia fer una regulació mitjançant una modificació del PGM. Explica que, a partir 
d’aquí, es va afegir l’ús hoteler en els edificis catalogats com a bé, cosa que
implicava que no entressin en el marc de les zones que es plantejaven amb el 
PEUAT. Assenyala que, per exemple, en el cas de Ciutat Vella aquest ús hoteler 
arribava fins a dinou edificis possibles, que haurien quedat fora de l’ordenació de la 
zonificació del PEUAT.

El Sr. Martí explica que el Grup Municipal de CiU votarà en contra d’aquesta 
proposta perquè en el mandat anterior ja van instar a fer una modificació puntual 
d’aquesta modificació del PGM amb l’objectiu de promocionar i preservar el 
patrimoni de la ciutat, ja que consideren que una de les vies per fer-ho és
permetre la rehabilitació dels edificis catalogats com a bé a la ciutat. Afirma que 
aquesta proposta impedeix aquesta possibilitat i, a més, va en direcció contrària al 
que defensen en el tràmit d’aprovació del PEUAT.

El Sr. Blanco afirma que aquesta mesura se suma a les restriccions que hi ha en 
el PEUAT i que, per tant, el Grup Municipal de C’s hi votarà en contra.

El Sr. Coronas expressa el vot a favor del Grup Municipal d’ERC. Explica que 
aquesta mesura busca evitar contradiccions amb el PEUAT, ja que la normativa 
actual inclou la possibilitat de destinar a usos hotelers els edificis catalogats com a 
béns culturals d’interès local sota determinades condicions. Assenyala que el que 
en un primer moment es va fer per incentivar la rehabilitació i la posada en valor 
d’aquests immobles ràpidament s’ha convertit en una «arma especuladora» de
primer ordre, que ha permès que s’ubiquin hotels en zones saturades pel turisme i,
alhora, no ha servit per recuperar aquests immobles, sinó per destruir i eliminar 
part del seu patrimoni, com ha passat en alguns edificis de Ciutat Vella, on s’han 
arribat a col·locar cambres de bany en torres romanes de la muralla. En aquest 
sentit, afirma que els usos d’un edifici patrimonial han de ser compatibles amb la 
seva preservació, mentre que un dels usos amb més requeriments tècnics i, per 
tant, més invasius amb l’edifici a preservar és l’hoteler.
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El Sr. Mulleras explica que el Grup Municipal del PP va presentar al·legacions a la 
proposta perquè considerava que una manera de poder preservar i donar 
continuïtat als edificis de protecció B era que poguessin tenir un ús hoteler, mentre 
que eliminar aquest ús pot significar que alguns edificis catalogats com a bé no es 
preservin i s’acabin deteriorant arquitectònicament. Manifesta que, per tant, voten
en contra de la proposta.

La Sra. Lecha afirma que el Grup Municipal de la CUP votarà a favor de la 
proposta perquè creuen que fer hotels dins d’edificis catalogats implica allunyar 
aquest tipus d’edificis del veïnat.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, ERC i CUP i 
amb el posicionament contrari de CIU, C's i PP. 

9. Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 9 de gener de 2017, que aprova el conveni 
de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per 
a la reordenació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de Barcelona; que 
autoritza i disposa la despesa a favor de la Generalitat de Catalunya, amb NIF 
S0811001G, per fer front a les despeses derivades del conveni, amb càrrec a la 
partida indicada en aquest mateix document del pressupost municipal per a 
l’exercici 2017, per un import de 6.677.152,51 euros, amb el següent 
desglossament: import net 5.518.307,86 euros; tipus impositiu del 21 % d'IVA, i 
import de l'IVA de 1.158.844,65 euros. L’esmentada consignació queda supeditada 
al crèdit que autoritzin els pressupostos municipals per a l’exercici de l’any 2017; i 
que faculta en la Cinquena Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Janet 
Sanz Cid, la signatura del present conveni i dels actes que se'n derivin.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal i ERC, amb la 
reserva de vot de CIU, C's i PP i amb l'abstenció de la CUP. 

Districte d'Horta-Guinardó

10. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla de Millora Urbana d’ordenació i definició volumètrica del sector 
S.05 "Bransi" inclòs a la modificació puntual del PGM en l’àmbit del barri del 
Carmel i entorns, promogut per Nimoy Connect, SL; requerir el promotor per tal 
que, en el termini màxim d’un any a comptar des del dia següent a la notificació 
del present acord, constitueixi la garantia de 16.800,00 euros, corresponent al 
12% del valor de les obres d’urbanització inherents al planejament, als efectes 
establerts als articles 106.3 i 107.3 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer de 
modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, i com a requisit previ  per a la publicació d’aquest acord; i
notificar l’acord adoptat als promotors del Pla.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, 
ERC i CUP i amb la reserva de vot del PP.

11. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, la Modificació del Pla Especial Urbanístic per a la concreció  dels usos 
dels nous equipaments (7A), i  l’ordenació de les edificacions i volumetries, a 
l’àmbit del recinte de la Fundació privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona, promoguda per la MIA de la Fundació Privada de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, amb els ajustos a què fa referència l’informe 
de la Direcció de Serveis de planejament, que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord.

La Sra. Sanz presenta el punt i demana el posicionament dels grups.
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El Sr. Martí manifesta que el Grup Municipal de CiU votarà a favor de la 
proposta, en coherència amb el sentit de vot del seu grup al Districte d’Horta-
Guinardó, perquè creuen que és un bon projecte i s’ajusta a la normativa i al
planejament, d’acord amb l’informe dels Serveis de Planejament de l’Ajuntament.

El Sr. Blanco expressa el vot a favor del Grup Municipal de C’s.

El Sr. Coronas manifesta que el Grup Municipal d’ERC vota a favor de la 
proposta.

El Sr. Mulleras expressa el vot a favor del Grup Municipal del PP.

La Sra. Lecha assenyala que el projecte que es preveu ubicar dins del recinte de 
la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona no té 
res a veure amb la tasca assistencial de l’Hospital de Sant Pau. D’altra banda, 
explica que la justificació de l’edificació diu que aquesta anirà destinada a una 
fundació anomenada Maggie’s, que dóna suport emocional i psicològic a les 
persones afectades per malalties oncològiques. Opina que aquesta justificació és 
força greu, tenint en compte que més del 95% de l’assistència sanitària que es 
dóna a l’Hospital de Sant Pau és finançada o concertada pel Servei Català de la 
Salut. Remarca que això significa que fa molts anys que aquesta assistència és un 
referent en medicina oncològica i que els pacients oncològics han rebut tot allò que 
la fundació diu que oferirà, com comprensió, acompanyament i una mort digna 
quan no s’ha aconseguit la curació. Destaca que els equips assistencials, des de les 
persones de neteja fins a les metgesses de l’hospital, han procurat cura, alegria, 
complicitat i respecte a aquestes persones, malgrat les retallades laborals i les 
polítiques d’ajustament que s’han aplicat a la sanitat pública en els darrers quatre 
anys. Opina que, per tant, les persones malaltes que vagin a la fundació rebran el 
mateix, tot i que implícitament es dóna per fet que no ho rebran en el procés 
assistencial, quan la medicina oncològica sempre ha inclòs l’acompanyament i el 
suport emocional durant el procés mèdic. 

Conclou que li sembla escandalosa la justificació que la Fundació Maggie’s
s’ubiqui en aquest nou pavelló perquè això implica descapitalitzar la tasca humana 
de la sanitat pública. Assenyala que no és casualitat que la Gran Bretanya sigui el 
país on aquesta fundació té més centres, ja que és un dels països que va patir 
més, durant l’era Thatcher, la descapitalització de la seva sanitat pública, que era 
un referent i actualment té moltes mancances. Afirma que, per tant, el Grup 
Municipal de la CUP votarà en contra de la proposta.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, 
ERC i PP i amb el posicionament contrari de la CUP.

Districte de Nou Barris

12. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a la concreció de l’ús i ordenació de 
l’equipament situat al carrer de la Jota, núms. 72-74 i carrer de Malgrat, núms. 
64-66, promogut per Inmocabec, CB, amb les modificacions a que fa referència 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l’expedient i a 
efectes de motivació s’incorpora a aquest acord.

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, 
ERC, PP i CUP.

IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d'acord
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13. Declarar d’especial interès i utilitat les obres promogudes pel Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona al carrer Juan de Sada, 22, Districte de Sants-Montjuïc,
consistents en Construcció d’un Centre d’Atenció Primària, perquè reporta beneficis 
objectius a la ciutat i acompleix una indiscutible funció social, atès que reuneix les 
condicions esmentades al punt a1) de l’article 7.1 A) de l’Ordenança Fiscal 2.1 de 
2015, vigent per l’any 2016, en tractar-se d’obres destinades a la construcció d’un 
Centre d’Atenció Primària; concedir el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la 
bonificació del 70% sobre la quota de l’impost de Construccions, Instal·lacions i 
Obres generada per l’admissió de la Llicència d’obres amb número 03-
2016LL11911, i una vegada acabada l’obra, aplicar la bonificació esmentada sobre 
la quota definitiva que resulti de la regularització tributària realitzada per la 
inspecció municipal d’Hisenda en funció del cost d’execució material acreditat per 
l’interessat; i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents.

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí 
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.

14. Declarar d’interès i utilitat municipal les obres per a la rehabilitació i canvi 
de fusteries (persianes exteriors) de les façanes de l’edifici antic de l’Escola 
Sagrada al carrer Comte d’Urgell, 262 (exp. 02-2016CI29869) i, de conformitat 
amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, concedir a la Fundació Privada Escola 
Vicenciana (NIF G61114690) la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres generat per l’admissió del comunicat 
immediat d’obres menors tipus II, en data 30 de juny de 2016 (que suposa una 
bonificació de tres mil tres-cents dotze euros amb vint-i-dos cèntims), atès que les 
obres s’ajusten a allò establert en l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 de 
l’any 2014 ja que són promogudes per una entitat sense ànim de lucre en 
equipament comunitari; donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí 
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. S'aprova.

15. Declarar d’interès i utilitat municipal les obres per a la reforma interior en 
zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici, tret del sostre inclinat en 
el Departament 8 de la Facultat de Medicina, en un emplaçament de les obres 
inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual B, de l’edifici 
c/Casanova, 141 (exp. 02-2015LL61989) i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 
2.1 per a l’any 2015, concedir a Universitat de Barcelona (NIF Q0818001J) la 
bonificació del 70% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres generat per la concessió de la llicència d’obres majors, en data 7 de 
setembre de 2016 (que suposa una bonificació de setanta mil cent cinquanta-sis 
euros amb trenta-quatre cèntims), donat que les obres s’ajusten a allò establert en 
l’art. 7è de l’esmentada Ordenança Fiscal 2.1 per a l’any 2015 en tant que són 
promogudes per una entitat de caràcter públic en equipament comunitari; donar 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí 
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.

16. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 
consistents en la instal·lació d’un ascensor electromecànic en l’interior de l’edifici 
del carrer Aribau 259, en  substitució de l’anterior, per tal de connectar totes les 
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plantes amb el vestíbul de planta baixa, incloent la planta principal i l’àtic, de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2015; concedir a la Comunitat de 
Propietaris de carrer Aribau 259, la bonificació del 90% sobre la quota de l’Impost 
de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió del comunicat 
diferit de 22 de juny de 2015, tramitat a l’expedient 05-2015CD34202 en relació a 
les obres abans referides, donat que s’ajusten a allò establert en l’article 7è de 
l’esmentada ordenança, en tant que afavoreixen les condicions d’accés i 
habitabilitat de les persones amb discapacitat i no s’integren en obres o 
construccions d’abast general. Essent l’import de la quota total de l’ICIO de 770,5 
euros, que va ser abonada per la interessada el 17 1de juliol de 2015, aplicant la 
bonificació del 90% la quota resultant exigible és la de 77,05 euros, motiu pel qual 
correspon retornar la quantitat de 693,45 euros o, en el seu cas, la diferència que 
pugui correspondre retornar en relació al cost total de l’obra que resulti de la 
inspecció final de l’obra; i donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents.

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí 
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.

17. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres 
consistents en la instal·lació d’un ascensor al buit del forat de l’escala de la finca 
del carrer Hurtado número 12, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 
2016; concedir al Sr. Francisco Vila Caballero, la bonificació del 90% sobre la 
quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió 
del comunicat diferit  tramitat a l’expedient 05-2015CD30047, donat que les 
referides obres s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada ordenança, 
en tant que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb 
discapacitat i no s’integren en obres o construccions d’abast general. Essent la 
quota total de l’impost que ha estat abonada per l’interessat mitjançant 
l’autoliquidació LV201531001751496, la de 178,86 euros, aplicant la bonificació del 
90% la quota resultant exigible  és la de de 17,89 euros. aplicar el mateix tipus de 
bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra; i donar 
trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí 
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.

18. Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 
realitzar a l’empara de la llicència atorgada a l’expedient 05-2016LL23793, 
consistents en la  reforma d’un edifici d’habitatge unifamiliar amb canvi d’ús a 
escola bressol en plantes baixa i primera ubicat a la parcel·la del carrer Escoles 
Pies 48, perquè les esmentades obres reporten beneficis objectius a la ciutat i 
acompleixen una indiscutible funció social i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 
2.1 vigent l’any 2016, concedir a la Fundación Escuela Teresiana, entitat 
identificada amb CIF G85853455, la bonificació del 95% de la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres meritat per la realització de les esmentades 
obres, atès que aquestes obres, segons es desprèn dels antecedents que obren en 
aquesta Administració, s’ajusten a allò establert en l’article 7è de l’esmentada 
ordenança fiscal, en afectar a un edifici urbanísticament protegit amb nivell “A”, 
segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic; essent la quota 
total de l’impost que ha estat abonada per la interessat mitjançant l’autoliquidació 
LV201632101930189 la de 7.396,73 euros, aplicant la bonificació del 95% la quota 
resultant exigible  és la de de 369,84 euros. Aplicar el mateix tipus de bonificació 
al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de l’obra i donar trasllat a 
l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.
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La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí 
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot contrari de la CUP. S'aprova.

19. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 
Centre Esportiu Municipal (CEM) Bon Pastor al local ubicat al carrer Costa Daurada, 
12 de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, concedir a Agrupació 
Esportiva Bon Pastor la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en 
data 7 de novembre de 2016 (exp. 00-2015-0008), per exercir l’activitat de Centre 
Esportiu Municipal (CEM) Bon Pastor; atès que s’ajusta a allò establert en l’article 
7è. de l’esmentada ordenança, ja que el titular de la llicència és una entitat sens 
ànim de lucre, la instal·lació es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (7b) i 
acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un 
equipament esportiu i recreatiu; i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents.

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa l'abstenció de la CUP. S'aprova.

20. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de l’activitat de 
Centre Esportiu Municipal (CEM) Verneda al local ubicat al carrer Binèfar, 10-14 de 
conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 de l’any 2016, concedir a l'Associació Sant 
Martí Esport la bonificació del 65% sobre la quota de l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres generada per la concessió de la llicència, en data 11 
d’octubre de 2016 (exp. 00-2016-0002), per exercir l’activitat de Centre Esportiu 
Municipal (CEM) Verneda; atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è. de 
l’esmentada ordenança, en tant que el titular de la llicència és una entitat sens 
ànim de lucre, la instal·lació es realitza en terrenys qualificats d’equipaments (7b) i 
acompleix una indiscutible funció d’interès social com és la realitzada per un 
equipament esportiu i recreatiu; i donar-ne trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents.

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí 
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa el vot 
favorable del PP i la Sra. Lecha expressa l'abstenció de la CUP. S'aprova.

Districte de Sants-Montjuïc

21. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 66.3 de la Carta Municipal 
de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de Can Batlló-
Magòria, d’iniciativa municipal, i exposar-lo al públic el termini d’un mes.

La Sra. Sanz presenta el punt, i explica que han treballat a bastament aquesta 
qüestió amb els veïns i veïnes del districte de Sants-Montjuïc, així com amb els 
grups municipals. Explica que creuen que aquesta modificació del PGM és
absolutament necessària perquè permet protegir molt més el patrimoni d’aquest 
àmbit, plantejar millors ubicacions per a alguns dels equipaments previstos, com 
ara l’escola, i generar més propietat de l’espai públic, que és una cosa a la qual 
també s’han referit abans quan han parlat de l’acord amb la Generalitat pel qual
s’incorpora tot un àmbit de transformació, on es podrà construir també habitatge 
públic. Així mateix, destaca l’increment de zona verda, que ha de facilitar la 
connexió amb el barri de la Bordeta. Destaca que es tracta d’un planejament 
necessari per a la transformació de tot aquest àmbit, i que no hauria estat possible 
sense la col·laboració, l’exigència i la reivindicació dels veïns i veïnes del districte 
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de Sants-Montjuïc, especialment d’aquells que estan implicats en la transformació 
de Can Batlló. 

Assenyala que aquesta és una proposta inicial i que, per tant, s’hi incorporaran 
les al·legacions i aportacions que millorin el pla i no siguin contradictòries, tot i que 
creuen que en general s’ha fet una molt bona feina de priorització d’equipaments, 
de sòl públic per a habitatge i equipaments, i de diferents iniciatives col·laboratives 
amb els veïns de l’entorn.

El Sr. Martí manifesta que el Grup Municipal de CiU votarà a favor d’aquesta 
modificació del PGM, però que volen reivindicar la feina feta durant els últims anys, 
especialment en el mandat municipal anterior. En relació amb això, recorda que
l’acceleració del procés va començar a partir de l’ocupació del bloc central l’11 de 
juny del 2011, que va motivar tot un conjunt de converses que van donar lloc a 
l’obertura de Can Batlló al barri. En aquest sentit, opina que avui culmina una 
operació que va ser iniciada d’una manera valenta i decidida pel Govern de 
l’alcalde Trias, que va començar a negociar al final del darrer mandat amb les 
entitats i els veïns, especialment amb el Centre Social de Sants i la Comissió dels 
Veïns i Veïnes de la Bordeta. Destaca que aquest projecte ha estat un model de 
diàleg i de negociació, i és fruit de la coresponsabilitat.

Explica que creu que en aquests moments molta gent recorda els moments 
històrics de fa cinc anys enrere, quan Can Batlló va demanar el que avui ja es 
comença a determinar. Es refereix també a l’aixecament de nous projectes, com 
els habitatges de promoció pública, que considera que són molt importants per 
arrelar els veïns al barri i evitar la gentrificació en un barri especialment complicat i 
que necessita l’acció pública perquè la gent tingui oportunitats.

Manifesta que estan molt contents per l’aprovació d’aquesta proposta, que la 
senten com a pròpia, i que donen suport al Govern per la feina duta a terme en la
darrera fase.

El Sr. Blanco explica que, des del Grup Municipal de C’s, consideren que aquesta 
aprovació inicial és un bon punt de partida, i que ja hi haurà temps per incorporar-
hi millores, si cal, a través de les al·legacions. Afirma que, per tant, voten a favor
de la proposta.

El Sr. Coronas assenyala que, si bé en el mandat anterior es va poder 
desencallar aquesta qüestió després d’anys de reivindicacions veïnals, encara hi 
havia moltes peces per encaixar a Can Batlló i la Magòria. Destaca que la bona 
feina del teixit associatiu i veïnal i de l’equip tècnic de l’Ajuntament han permès 
tenir un planejament final fruit del consens i encarar la darrera etapa amb 
optimisme. 

Explica que Can Batlló i la Magòria han estat durant anys un «forat negre» des 
del punt de vista urbanístic, i que aquesta ha estat una de les causes de la 
degradació del barri de la Bordeta. Opina que l’oferta d’habitatge públic i privat, 
zones verdes, equipaments educatius, zona esportiva i l’Escola de Mitjans 
Audiovisuals (EMAV) són una gran oportunitat per regenerar un barri envellit i amb 
dèficit d’equipaments i de connectivitat. Manifesta que confien que aquest 
planejament permeti atendre les necessitats d’aquesta part de la ciutat i tot allò 
que encara queda per definir, com el futur de l’espai esportiu de la Magòria o els 
blocs de Can Batlló, als quals s’ha de donar resposta a partir de les necessitats 
dels veïns i veïnes i amb una ferma voluntat de consens i participació. Destaca que 
aquest és un dels grans exemples de com és possible, si hi ha voluntat, que grans 
actuacions urbanístiques de ciutat es puguin fer i dissenyar de manera compartida 
i consensuada entre tots els actors implicats. Afirma que, per tot l’exposat, el Grup 
Municipal d’ERC vota a favor de la proposta.

El Sr. Mulleras assenyala que, amb aquesta modificació del PGM, s’amplia la
zona de protecció de les naus, es canvia d’ubicació l’escola pública prevista i es 
modifiquen espais esportius i d’habitatge protegit. Explica que saben que el 
planejament s’ha negociat amb les entitats, però que volen estudiar-lo amb més 
deteniment en el període d’exposició pública i estar atents a les aportacions que es 
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facin durant el període d’exposició pública. Manifesta que, per tant, el Grup 
Municipal del PP s’abstindrà.

La Sra. Lecha explica que el Grup Municipal de la CUP està d’acord amb aquesta 
modificació perquè posa en valor el recinte històric, el patrimoni arquitectònic 
industrial i la memòria obrera d’aquesta zona. D’altra banda, afirma que és veritat 
el que ha dit el Sr. Martí que aquest espai s’ha salvat gràcies a l’ocupació que van 
fer els veïns el 2011, que va portar l’Ajuntament a treballar-hi.

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Martí 
expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable de C's, el 
Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció 
del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de la CUP. S'aprova.

c) Proposicions

V) Part d'impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal CIU:

22. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que el govern 
municipal rebi i escolti als veïns de la ronda Universitat. 2) Que el govern redacti 
en els propers 3 mesos una diagnosi sobre la qualitat de l'espai públic en aquest 
tram de ronda. 3) Que el govern redacti en base a la diagnosi realitzada i a la 
participació dels veïns afectats, i en els 3 mesos següents, un Pla integral de 
millora d'aquest tram de la ronda, que comporti la millora de les condicions 
d'urbanització i mobilitat, per a obtenir un espai urbà de qualitat.

La Sra. Sanz indica que aquesta proposició es tractarà conjuntament el punt 
núm. 30 de l’ordre del dia relatiu a un prec del Grup Municipal d’ERC sobre la 
mateixa qüestió.

La Sra. Vila saluda els veïns de la ronda Universitat que els acompanyen, i 
lamenta que ells, a diferència d’altres, no tinguin veu per poder expressar el 
malestar que pateixen i les seves propostes. Pel que fa a això, opina que a
vegades sembla que els veïns que tenen problemes que no agraden al Govern no 
tinguin espais per ser escoltats. 

Manifesta que el Grup Municipal de CiU ha utilitzat en aquest cas el mecanisme 
de traslladar les preocupacions de veïns i veïnes que al seu parer no reben 
l’atenció deguda per part del Govern municipal. Assenyala que, si més no, la 
regidora del Districte de l’Eixample no ha atès correctament aquests veïns i veïnes, 
que pateixen dificultats diàries per poder entrar i sortir de casa seva i per poder 
viure sense molèsties i amb qualitat de vida, com la resta de veïns de la ciutat.

Explica que diuen que aquests veïns i veïnes no han rebut un bon tracte perquè 
s’han adreçat diverses vegades al Districte i no han rebut resposta, i perquè quan 
van expressar la seva situació al Consell Plenari del Districte, el Govern se’n va
desentendre i va derivar-los a un altre ens administratiu. Manifesta que consideren 
que la feina d’una regidoria de districte és escoltar i atendre els veïns i veïnes, 
intentar recollir les seves necessitats i, si cal, traslladar-les a l’Ajuntament de la 
ciutat i parlar amb els responsables oportuns, en aquest cas la tinenta d’alcalde 
d’Urbanisme i la regidora de Mobilitat. 

Afirma que a la ronda Universitat, en el tram comprès entre plaça Catalunya i
plaça Universitat, hi viuen força persones i s’ubiquen moltes parades d’autobús de
serveis tant urbans com interurbans. A més, explica que aquesta zona presenta
unes característiques urbanístiques «dures», ja que no hi ha arbres ni cap element 
de mobiliari urbà que creï un espai acollidor, i té activitats comercials i d’usos poc 
variades i bastant denses que entren en conflicte amb la qualitat de vida dels veïns 
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i veïnes. Destaca que, davant d’això, ara hi ha l’oportunitat de millorar aquesta 
zona arran de les obres de millora del tram final del carrer Balmes. Finalment 
presenta la proposició.

El Sr. Coronas assenyala que la ronda Universitat és avui dia un dels carrers 
més cèntrics i concorreguts de la ciutat, on els veïns i veïnes han de compartir el 
poc espai públic disponible per als vianants amb centenars de turistes o viatgers 
que o bé visiten la ciutat o bé esperen un autobús que els connecti amb altres 
punts de la ciutat, l’àrea metropolitana o el país. Destaca que a la ronda s’hi 
concentren actualment set marquesines de parades d’autobús i fins a 51 línies 
diferents, 36 d’elles amb origen i destí, que sovint provoquen contaminació 
acústica i ambiental a causa dels motors engegats. Explica que a això se suma 
l’efecte dels aires condicionats dels vehicles durant els mesos d’estiu, que 
incrementen la calor, i l’acumulació de viatgers amb maletes que arriben o marxen 
del centre de Barcelona. Afirma que habitualment s’hi poden comptabilitzar fins a 
10 o 15 autobusos estacionats simultàniament. 

Manifesta que, en aquest sentit, des del Grup Municipal d’ERC consideren que 
una via tan cèntrica no pot assumir gaire més temps la presència d’un nombre tan 
elevat de línies d’autobús i que cal prendre mesures per descongestionar 
l’avinguda, reordenant les parades i repartint la pressió a altres vies de la ciutat 
que estiguin ben connectades amb transport públic. D’altra banda, explica que 
també entenen que, en el marc de les superilles i de la pacificació del trànsit, té 
poc sentit que una via tan concorreguda i cèntrica estigui formada per set carrils 
per als vehicles: un d’aparcament, quatre de circulació i dos d’autobús. Assenyala 
que això suposa que els vehicles gaudeixen de més del doble de l’espai que els 
vianants i que, per tant, cal definir actuacions d’ampliació i millora de les voreres i 
de l’espai públic en tot aquest sector. Manifesta que consideren que, en general, 
les rondes de Ciutat Vella s’han de replantejar, perquè hi sobren carrils per als 
vehicles i falta espai per als vianants. 

Afirma que voten a favor de la proposició del Grup Municipal de CiU, que és
semblant al seu prec, ja que proposa que, a través de la participació veïnal, es 
puguin replantejar les condicions de mobilitat i d’espai públic a la ronda. Explica 
que, a més, també consideren interessant que el Govern es comprometi a fer una 
diagnosi tècnica sobre els problemes de la ronda i a presentar un pla integral per a 
l’avinguda.

Subratlla que per fer millores en aquesta via caldrà una bona coordinació entre 
administracions, ja que la causa de l’acumulació d’autobusos també afecta la 
Generalitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i també està relacionada amb el 
retard en les obres de les estacions de busos, que són competència estatal.
Manifesta que, en qualsevol cas, consideren que l’Ajuntament ha de ser qui lideri el 
replantejament de la ronda, com a administració més propera al ciutadà i com a 
autoritat competent en matèria d’espai públic que a la llarga haurà d’avançar en la 
pacificació de les rondes de Ciutat Vella.

El Sr. Blanco afirma que estan a favor que el Govern rebi i escolti els veïns de la 
ronda Universitat i que es faci una diagnosi sobre la qualitat de l’espai públic. En 
relació amb això, assenyala que el prec del Grup Municipal d’ERC resulta molt 
aclaridor pel que fa als problemes que presenta aquesta via. D’altra banda, opina 
que la diagnosi ja dirà si és necessari redactar un pla integral, però que a priori 
sembla excessiu fer un pla integral per a un tram de carrer relativament curt i
potser convindria ampliar una mica l’àmbit i incloure-hi, per exemple, el tram de la 
Via Laietana.

Manifesta que, en tot cas, els sembla positiu estudiar aquest tema i donar una 
solució al problema que pateixen els veïns de la ronda Universitat, motiu pel qual 
votaran a favor de la proposició.

El Sr. Mulleras assenyala que és cert que la ronda Universitat, en el tram de 
plaça Catalunya fins a plaça Universitat, suporta una càrrega molt important 
d’estacions d’autobusos i que aquesta situació genera incidències de mobilitat, de 
soroll, de contaminació i de deteriorament de l’espai públic per un ús intensiu. 
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Manifesta que, per tant, des del Grup Municipal del PP creuen que és necessària 
l’actuació que es proposa en aquest àmbit i que es tinguin en compte la situació
urbanística, la mobilitat i la reordenació del transport públic. A més, explica que 
consideren que aquesta actuació es podria ampliar al tram final del carrer Balmes, 
entre Gran Via i Pelai, ja que encara està pendent d’execució. 

Afirma que votaran a favor d’aquesta proposició perquè pensen que és positiu
que es faci una diagnosi de qualitat de l’espai públic en aquest àmbit i es presenti 
un pla integral de millora d’aquest tram de la ronda, i perquè creuen que el Govern 
municipal ha d’escoltar les peticions dels veïns de la ronda Universitat. Pel que fa a 
això, remarca que a Barcelona no hi ha d’haver veïns «ni de primera ni de 
segona», sinó que tots mereixen ser escoltats.

La Sra. Lecha afirma que per al Grup Municipal de la CUP escoltar els veïns 
sempre ha de ser una prioritat. D’altra banda, opina que és cert que fa temps que 
aquest àmbit és un espai complicat i molt poc amable per als pocs veïns que 
queden a la zona, atès que té moltes parades d’autobús, una mobilitat caòtica i un
gran nombre de comerços i restaurants orientats als turistes. Explica, però, que 
s’abstindran perquè entenen que cal regular i humanitzar de manera global tot 
l’espai que configuren la ronda Universitat, la plaça Universitat i el carrer Pelai.

La Sra. Ballarín dóna la benvinguda als veïns que els acompanyen a la sala, que 
assenyala que van intervenir al Consell Plenari del Districte de l’Eixample per 
expressar les seves peticions. En relació amb això, manifesta que estan oberts a 
escoltar els veïns, tot i que és cert que hi va haver algun problema a l’inici amb 
algunes instàncies que no s’havien canalitzat adequadament, i que ella, com a 
regidora del Districte, ha demanat disculpes als veïns per carta. Afirma que, a més, 
els veïns s’han reunit amb el conseller de Mobilitat del districte. 

Manifesta que el Grup Municipal del PSC s’abstindrà respecte a la proposició del 
Grup Municipal de CiU per una qüestió de responsabilitat, ja que no la podran 
complir en els terminis establerts, tenint en compte que hi ha més propostes de 
mobilitat i que aquesta actuació no està recollida al PAM. Explica que en el mandat 
anterior es va aprovar una proposició que instava el Govern a elaborar una 
proposta de transformació urbanística i de mobilitat per a les places Universitat, 
Catalunya i Urquinaona que incorporés la transformació de les principals vies de 
connexió, com la Via Laietana, la ronda Sant Pere i la ronda Universitat, per 
afavorir la mobilitat sostenible. Remarca que, tanmateix, no es va fer cap actuació 
en aquest sentit. Afirma que, si s’hagués fet, ara els veïns no patirien la situació 
que pateixen.

Explica que, no obstant això, vol expressar el compromís del Districte de 
l’Eixample de fer tot el possible per intentar millorar la mobilitat de la zona, tenint 
en compte que l’administració competent pel que fa a les parades d’autocars és la 
Generalitat. Afirma que seria molt fàcil votar a favor de la proposta, però que no 
volen enganyar els veïns i incomplir aquest mandat, tot i considerar que aquest
espai es realment inhòspit per viure i per respirar.

La Sra. Sanz dóna la benvinguda als veïns que els acompanyen, als quals 
agraeix la seva participació. Afirma que ella, com a regidora d’Urbanisme, no ha
rebut cap petició dels veïns, però que està plenament disposada a reunir-se amb 
ells i parlar de les possibles solucions als problemes que plantegen. Manifesta que
els preocupa com ordenar aquest espai per millorar-lo perquè és evident que es 
troba en una situació de saturació, i que es tracta de buscar la millor fórmula per 
fer-ho, tenint en compte que hi ha altres administracions implicades. Assenyala 
que, tal com ha dit la regidora del Districte de l’Eixample, no és fàcil fer-ho en els 
propers mesos, però que tenen la voluntat d’iniciar aquest debat com més aviat 
millor per veure quines són les possibles solucions. 

D’altra banda, explica que, a través de Barcelona Regional, estan estudiant la 
reorganització de les línies metropolitanes interurbanes que passen pel centre de la 
ciutat per plantejar-ne una racionalització de l’ús, així com altres qüestions sobre 
les línies que acaben al centre de la ciutat, per reduir la pressió en aquest àmbit.
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Manifesta la voluntat del Govern de reunir-se amb els veïns i veïnes al més aviat 
possible per decidir quines actuacions específiques urbanístiques es poden fer. En 
relació amb això, opina  que la Sra. Vila ha parlat d’un aspecte que li sembla útil i 
necessari, que és plantejar el verd en aquest àmbit, perquè és molt gris i poc 
habitable, a banda de la calor que genera la pavimentació quan hi ha temperatures 
més altes.

Afirma que, tenint en compte que la iniciativa del Grup Municipal de CiU fa una 
proposta molt concreta, però que volen trobar-se amb el veïnat i estudiar les 
millors solucions, faran una abstenció en un sentit positiu. D’altra banda, manifesta 
que acceptaran el prec que formula el Grup Municipal d’ERC perquè va més en la 
direcció d’abordar el problema i buscar la millor solució. 

La Sra. Vila afirma que lamenta que la resposta de la regidora del Districte sigui 
tan poc creativa com dir que no hi ha recursos ni diners per fer el que es reclama, i 
que no hagi expressat la seva voluntat política d’impulsar-ho. Explica que li ha 
semblat que això era totalment contradictori respecte al que ha dit després la 
tinent d’alcalde, i que interpreta que el Districte es desentén d’aquest tema i se 
n’ocuparà la tinència d’alcaldia d’Urbanisme. D’altra banda, assenyala que el 
Govern no els ha proposat fer cap esmena del text, quan s’haurien avingut a 
canviar els terminis.

Manifesta que esperen que el Govern comenci a estudiar aquesta qüestió, tal 
com ha dit. Opina que, tot i que aquesta actuació no està pressupostada, es pot 
destinar una part del superàvit municipal a fer una diagnosi per poder fer la 
inversió corresponent, si escau, de cara al proper exercici.

El Sr. Blanco renuncia a fer una segona intervenció.

El Sr. Coronas agraeix l’acceptació del prec, i demana al Govern que comenci a 
treballar per veure quina possibilitat hi ha de moure les línies d’autobús i amb 
l’objectiu de resoldre aquest problema tan aviat com sigui possible.

La Sra. Lecha declina fer una segona intervenció.

La Sra. Sanz remarca que el Districte i l’àrea de Mobilitat ja estan treballant en 
aquest tema, i que la tinència d’alcaldia d’Urbanisme sempre treballa 
coordinadament amb els districtes. Manifesta que, per tant, es tracta d’un treball
conjunt del Govern amb el Districte, que és qui té més sentit que reculli les 
demandes i en faci un seguiment, per la seva proximitat als veïns.

D’altra banda, reitera el compromís de fer una reunió conjunta amb els veïns i la 
regidora del Districte al més aviat possible.

La Sra. Sanz expressa l'abstenció de BnComú, la Sra. Ballarín expressa 
l'abstenció del PSC, la Sra. Vila expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco 
expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa l'abstenció de 
la CUP. S'aprova.

Del Grup Municipal C's:

23. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 
municipal a que el Govern presenti, en el termini de sis mesos, un avantprojecte 
del futur ús de l'espai de la Model, per ser debatut en aquesta Comissió.

Es tracta conjuntament amb el punts núm. 1 i 2 de l’ordre del dia.

La Sra. Sanz expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el 
vot favorable del PSC, la Sra. Vila expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Blanco 
expressa el vot favorable de C's, la Sra. Capdevila expressa el vot favorable d'ERC, 
el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
contrari de la CUP. S'aprova amb el redactat següent:
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La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda:  Instar al govern municipal 
a que iniciï una actualització del procés de participació realitzat anteriorment basat 
en el Pla Director de transformació de la presó Model, i presenti, en el termini de 
deu mesos, un avantprojecte que defineixi el futur ús de l'espai de la Model, per 
ser debatut en aquesta Comissió.

Del Grup Municipal ERC:

24. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 
municipal a: Realitzar una norma transitòria del Pla General Metropolità que 
permeti que els edificis d'habitatges construïts amb anterioritat al Pla General 
Metropolità, i amb afectacions urbanístiques que no tinguin prevista la seva 
execució en els següents 15 anys, puguin realitzar obres de rehabilitació i 
condicionament, sense que això sigui objecte d'una major indemnització.

El Sr. Coronas manifesta que tots són conscients que a la ciutat hi ha una 
emergència habitacional i que als veïns i veïnes cada dia els costa més accedir a 
un habitatge. Recorda que l’arribada de la crisi el 2007 va fer que la renda mitjana 
de les llars es veiés reduïda a conseqüència de la precarietat laboral, l’atur i la 
disminució dels ingressos familiars, i que aquesta situació encara no s’ha revertit, 
sinó que en el cas de l’habitatge ha anat a pitjor. Afirma que calen mesures fermes 
per augmentar el parc de lloguer públic de la ciutat i dotar els veïns i veïnes 
d’habitatges dignes i assequibles. Assenyala que, tot i que saben que el Pla pel 
dret a l’habitatge s’emmarca dins l’Àrea de Drets Socials, també són coneixedors 
que calen eines urbanístiques per resoldre el problema.

Recorda que encara avui algunes zones de la ciutat resten pendents que 
s’executi el  planejament previst al PGM del 1976 i amb modificacions posteriors, i 
que això fa que molts edificis d’habitatges estiguin afectats urbanísticament. 
Remarca que aquesta afectació comporta que no es puguin fer obres de 
rehabilitació en aquests edificis i que es vagin deteriorant cada vegada més. 
Explica que, en un context en què cada vegada és més difícil aconseguir un 
habitatge, aquests edificis continuen majoritàriament habitats, però sovint en 
condicions de poca salubritat i amb problemes constructius i d’accessibilitat. Afirma 
que l’ideal seria que, quan una zona queda afectada, es determinessin les dates 
d’expropiació dels habitatges i s’executessin en els terminis acordats, però que,
malauradament, els terminis es dilaten i deixen els propietaris en una inseguretat 
constant, i tot per culpa del mateix Ajuntament.

Manifesta que, si tenen clar que es viu un moment excepcional en què cal lluitar 
contra l’infrahabitatge, fomentar les ajudes per a l’habitatge digne i tenir un parc 
residencial en les condicions adequades, cal permetre que aquells habitatges 
afectats urbanísticament i que no tinguin una previsió real d’execució en un termini 
de quinze anys puguin realitzar obres per tal de millorar-ne l’accessibilitat i la 
salubritat, i ser rehabilitats i consolidats estructuralment, si cal, establint que 
aquestes obres no comportin un augment del preu de l’expropiació un cop 
s’executin els plans urbanístics previstos. Explica que, tot i que això ja estigui
previst en el capítol 2 de les Ordenances de rehabilitació respecte als edificis
disconformes i fora d’ordenació, la realitat no és tan clara. En aquest sentit, 
remarca que, quan es tracta d’edificis concrets, es pot arribar a pactes per 
rehabilitar els edificis, com passa en alguns casos de Ciutat Vella, però que quan hi 
ha teixits afectats no es deixa fer. Manifesta que per això demanen una norma 
transitòria que defineixi amb uns criteris clars el que es pot fer per tal de permetre 
millores que evitin la degradació social a la qual es veuen sotmesos molts veïns i 
veïnes. Afirma que creuen que això és una qüestió de dignitat i que cal evitar la 
discrecionalitat en la presa de decisions sobre aquesta qüestió.

El Sr. Martí explica que, des del Grup Municipal de CiU, comparteixen aquesta 
preocupació i que, de fet, durant els quatre anys que van governar van prendre 
algunes iniciatives per apaivagar aquestes problemàtiques en alguns espais o
barris concrets, però que no estan d’acord amb la via que obre aquesta proposició. 
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Assenyala que l’article 108 de la Llei d’urbanisme ja parla de què es pot fer i què 
no es pot fer en zones, edificis o habitatges fora d’ordenació, i estableix que s’hi 
poden fer obres de conservació i manteniment, però no pas obres de consolidació 
estructural o de gran rehabilitació. Recorda que en situacions com aquestes, per 
no haver d’instar a modificar aquesta llei, el que s’ha fet són modificacions 
puntuals del PGM. D’altra banda, manifesta que no entenen que la proposició parli 
d’un termini de quinze anys, i pregunta si això significa assumir que l’Administració 
municipal no tingui la voluntat de modificar el PGM en els propers quinze anys.

Conclou que votaran en contra de la proposició perquè creuen que no està ben 
plantejada, tot i compartir l’interès i la sensibilitat del grup proposant davant de 
problemàtiques que afecten moltes famílies de la ciutat.

El Sr. Blanco afirma que, des del Grup Municipal de C’s, comparteixen la 
preocupació que expressa la proposició i, fins i tot, consideren que un habitatge 
sobre el qual no hi ha previst desenvolupar un planejament urbanístic en un 
termini determinat no hauria d’estar afectat. En aquest sentit, opina que és molt 
injust que hi hagi habitatges a la ciutat que estan afectats des de fa quaranta o 
cinquanta anys sense que ni tan sols s’hagi desenvolupat un planejament
urbanístic a la zona en qüestió.

D’altra banda, assenyala que la normativa no impedeix fer determinades obres 
als edificis afectats, com les obres de conservació i manteniment necessàries per
garantir-ne la seguretat i la salubritat, i que fins i tot a vegades es fan actes 
davant notari per permetre determinades obres de rehabilitació, en les quals es 
declara que aquestes obres no han de suposar una indemnització superior.
Manifesta que, no obstant això, votaran a favor de la proposició, ja que són
conscients que aquestes situacions són un problema, que hi ha greuges 
comparatius i que cal dotar de seguretat jurídica les persones d’aquests edificis 
que necessiten fer obres de millora.

El Sr. Mulleras explica que entenen que la proposició pretén que les famílies 
amb cases afectades puguin reformar casa seva i que això no suposi posteriorment
un major cost d’indemnització per a l’Ajuntament. Manifesta que, des del Grup 
Municipal del PP, consideren que l’Ajuntament hauria de decidir ja quins habitatges
han d’estar afectats i quins no, ja que és inacceptable mantenir durant anys i de 
manera indefinida una afectació que impedeix fer qualsevol tipus de reforma en 
aquests habitatges. D’altra banda, explica que no entenen el motiu pel qual la 
proposició estableix un termini de quinze anys. Conclou que entenen el fons de la 
proposta, però que no comparteixen la manera com es vol dur a terme, motiu pel 
qual s’abstindran.

La Sra. Lecha assenyala que, tal com ja s’ha esmentat, l’article 108 de la Llei 
d’urbanisme estableix que queden fora d’ordenació les construccions i instal·lacions 
i els usos que, per raó de l’aprovació del planejament, quedin subjectes a 
expropiació, cessió, enderrocament i cessament, així com les edificacions 
implantades il·legalment en sòl no urbanitzable. Afirma que en les construccions i 
instal·lacions que estan fora d’ordenació no es poden autoritzar obres de 
consolidació ni d’augment de volum, llevat de les reparacions que exigeixin la 
salubritat pública, la seguretat de les persones o la bona conservació d’aquestes
construccions i instal·lacions. D’altra banda, recorda que la disposició addicional 
cinquena de les normes urbanístiques del PGM disposa que en les edificacions i 
instal·lacions situades en sòl destinat a sistemes generals o equipaments 
comunitaris s’hauran d’admetre les obres de reparació i modernització de les 
condicions higièniques i ambientals i les que tendeixen a suprimir o reduir els 
efectes molestos, nocius, insalubres o perillosos. 

Manifesta que, per tant, tant la legislació urbanística catalana com la normativa 
del PGM ja admeten obres de rehabilitació i condicionament en els edificis 
habitables anteriors al PGM i amb afectacions urbanístiques. Opina, però, que si el 
problema és l’autonomia que tenen els districtes per aplicar aquesta normativa, la 
seva obligació és votar a favor de la proposició, encara que sigui incongruent, i
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obligar així el Govern a fer que realment els districtes estiguin obligats a aplicar la 
legislació.

La Sra. Ballarín afirma que, tot i compartir la preocupació que posa de manifest
la proposició, el Grup Municipal del PSC s’abstindrà pels motius que explicarà la 
tinent d’alcalde.

La Sra. Sanz manifesta que està molt d’acord amb el que expressa la proposició, 
però que la Sra. Lecha ha explicat perfectament quina és la problemàtica en 
concret. En aquest sentit, afirma que la normativa ja permet fer moltes obres de 
rehabilitació, i el que no permet és fer un canvi d’ús, ni canviar o consolidar 
l’estructura si no és per motius de seguretat o salubritat, entre d’altres. Remarca 
que, per tant, es pot mantenir l’habitatge afectat però no pas ampliar-lo.

D’altra banda, assenyala que, entre tot allò que està afectat segons el PGM, hi 
ha coses que no es troben fora d’ordenació, sinó que són disconformitats, com les 
zones 17, que amb el temps haurien de convertir-se en una altra cosa. Afirma que, 
per tant, fins que no s’executi la desafectació, cal transmetre seguretat jurídica en 
relació amb aquestes qüestions, perquè el PGM determina aquestes zones 17 com 
a zones i no com a sistema, precisament per permetre fer aquestes rehabilitacions, 
que es consideren com a disconformes.

Explica que han detectat que, en la pràctica, els districtes són molt restrictius a 
l’hora d’atorgar aquestes llicències, i que, davant d’això, l’equip d’Urbanisme ja ha 
començat a treballar una proposta per desenvolupar una instrucció clara que faciliti 
les rehabilitacions d’aquests habitatges. Assenyala que, per això, ha proposat al 
Sr. Coronas una esmena per adequar la proposició a aquesta solució, però l’ha 
rebutjat.

Conclou que s’abstindran, però que treballaran per fer aquesta instrucció i
capgirar la situació actual al més ràpid possible, a banda de continuar amb tot el 
procés de treball que ja fan per abordar les afectacions que fa massa temps que 
resten indefinides a la ciutat, que és un dels objectius que s’han proposat per a 
aquest mandat. Assenyala que això no és senzill perquè afecta nuclis urbans molt
diferents i, per tant, cal estudiar zona per zona.

El Sr. Coronas explica que no han acceptat la transacció perquè no tenen clar 
què canviarà amb aquesta instrucció interna. 

Diu al Sr. Mulleras que han establert un termini de quinze anys perquè els ha
semblat un termini raonable, però que aquesta és una qüestió en la qual es
podrien haver posat d’acord. Assenyala que, de tota manera, és evident que qui fa 
una inversió a casa seva vol tenir garanties que, com a mínim, no s’executarà el 
planejament en els dos anys següents, tenint en compte que implica fer una 
inversió que no influirà en el valor d’expropiació. 

Explica que estan molt d’acord que caldria anar molt més enllà, i que ja han dit 
alguna vegada que s’hauria de canviar la Llei d’urbanisme i establir límits 
temporals a les afectacions. Opina que s’hauria de planejar en funció d’allò que es 
pot executar, però que normalment no ho fan perquè a tots els agrada fer 
planejaments urbanístics. Manifesta que, per tant, demanen solucions a uns
problemes que, d’una manera o altra, ha creat el mateix Ajuntament.

La Sra. Sanz expressa l'abstenció de BnComú, la Sra. Ballarín expressa 
l'abstenció del PSC, el Sr. Martí expressa el vot contrari de CIU, el Sr. Blanco 
expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el 
Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de 
la CUP. S'aprova.

Del Grup Municipal PP:

25. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar al Govern 
municipal al desplegament i implementació de la totalitat de la nova xarxa 
ortogonal de bus, amb la incorporació de la línia D30 amb recorregut per 
l'avinguda Diagonal.
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El Sr. Mulleras destaca que, des de la seva presentació el 2011, la xarxa 
ortogonal de bus ha obtingut el consens de tots els grups municipals, ja que és 
una xarxa més senzilla, amb més connectivitat, més orientada a la demanda, amb 
millor freqüència de pas i més velocitat comercial, i amb més capacitat. Explica 
que, de les 28 línies que formaven aquesta xarxa, encara en queden 13 per posar 
en funcionament, però que el Govern municipal ha anunciat que no vol desplegar 
una d’aquestes línies, la D30.

Manifesta que, des del Grup Municipal del PP, consideren que aquesta línia s’ha 
de posar en marxa i, a més, de manera immediata, igual que la resta de línies de
la xarxa. Destaca que la Diagonal, que és la línia per on circularia aquesta línia 
d’autobús, és un dels corredors de la ciutat que té més demanda, segons l’estudi 
inicial que va fer de la xarxa ortogonal l’Agència d’Ecologia Urbana, que deia 
explícitament: «L’anàlisi de càrregues de les línies que transcorren per l’avinguda 
Diagonal tenen una ocupació d’hora punta per damunt del punt de saturació, la 
qual cosa obliga a incrementar les freqüències en aquest tram.»

Explica que el Govern municipal ha dit que no s’està fent aquesta línia perquè es 
vol posar el tramvia a la Diagonal, i demana al Govern que no hipotequi el 
desplegament de la xarxa ortogonal a causa del projecte del tramvia, que de
moment encara no té un consens majoritari. En relació amb això, recorda que en 
una conferència recent l’alcaldessa va demanar un consens polític i social 
majoritari per al tramvia. A més, remarca que, encara que tingués aquest consens, 
com a molt aviat encara es trigaria cinc anys a posar en funcionament aquesta 
infraestructura.

La Sra. Vila opina que és sorprenent que el Govern no implementi la D30 i la 
boicotegi per «pur dogmatisme ideològic», i per no hipotecar la seva proposta de
fer passar el tramvia pel bell mig de la Diagonal. 

Afirma que, si el sistema de transport públic de la ciutat de Barcelona funciona 
eficientment, no és per casualitat, sinó per la suma de molta intel·ligència, 
prudència i experiència sedimentada, fruit de moltes persones que s’han bolcat 
tant políticament com tècnicament perquè la ciutat tingui una bona xarxa de 
transport públic i, sobretot, d’autobusos. Destaca que, ara que el transport públic 
de Barcelona es va consolidant i va adquirint maduresa, es pot anar millorant amb 
l’aplicació de solucions de caràcter més quirúrgic a la superfície amb sistemes de 
transport lleugers, escalables i reversibles, i amb infraestructures mínimes que 
afavoreixin la xarxa que es va començar a implementar durant el mandat anterior.

Opina que el Govern municipal no vol implementar la línia d’autobús D30 perquè 
té por que la ciutadania, els grups municipals i els experts puguin examinar-ne el 
rendiment i això pugui hipotecar el pas del tramvia pel mig de la Diagonal, que és 
una proposta que el Grup Municipal de CiU considera obsoleta pels temps que 
corren i per les alternatives que dóna el bus elèctric des del punt de vista de
l’eficiència, la no-contaminació i el transport de passatgers. Afirma que el Govern 
municipal, des de la seva arrogància, pretén millorar la mobilitat de la ciutat fent 
passar una estructura ferroviària pel mig de l’Eixample, cosa que perjudicaria tota 
la mobilitat de la ciutat i les característiques urbanístiques d’aquesta avinguda tan 
emblemàtica. Assenyala que, a més, això tindria un efecte directe en el temps de
desplaçament dels veïns i veïnes per la ciutat, no només per a aquells que van 
amb vehicle privat, sinó sobretot per als usuaris de la xarxa d’autobusos.

Manifesta que, per tant, donaran suport a la iniciativa que es proposa. Demana
al Govern que sigui responsable i centri una mica el seu posicionament en aquesta 
qüestió, tenint en compte el que fan les altres ciutats europees i del món, que no 
fan passar el tramvia pel bell mig de la ciutat. Demana també al Govern que, atès 
que de moment no hi haurà tramvia, posi a prova el bus elèctric, si més no per 
poder avaluar-ne l’eficiència.

El Sr. Alonso afirma que no està gaire d’acord amb els arguments dels grups 
que l’han precedit, ja que creu que la proposta no té res a veure amb el tramvia, 
sinó amb la xarxa ortogonal d’autobusos. Manifesta que, des del Grup Municipal de 
C’s, consideren que aquesta xarxa és necessària per millorar la xarxa d’autobusos, 
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i que per això els sorprèn que no es faci una línia que és fonamental per cosir i 
donar sentit a aquesta xarxa. Explica que consideren que la D30 s’ha d’executar
per una qüestió de coherència de la xarxa d’autobús i que, per aquest motiu,
votaran a favor de la proposta.

El Sr. Coronas opina que no es tracta de fer una discussió sobre si s’està a favor 
o en contra del tramvia. Afirma que és evident que la consolidació de la línia D30,
amb recorregut per la Diagonal, dependrà en gran mesura de quina sigui la solució 
que entre tots acabin prenent en relació amb la connexió del transport públic per 
aquesta avinguda, però que també ho és que la ciutadania no pot esperar 
eternament que es prengui una decisió en relació amb el tramvia per veure 
millorada la xarxa de transport públic.

Manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, estan analitzant en detall els pros i 
contres tècnics de la implantació d’una solució definitiva. Explica que, de moment, 
saben que el tramvia tindria més capacitat de transport de viatgers, però que 
també hauria de superar certs obstacles en relació amb els fluxos de vehicles que 
creuen tant horitzontalment com verticalment la Diagonal en alguns punts concrets 
del tram central. Opina que, només una vegada valorades totes les alternatives,
estaran en disposició de decidir què fer, i que, per tant, no hi ha excusa per 
endarrerir la incorporació de la línia D30 a la xarxa ortogonal. Afirma que, en 
conseqüència, votaran a favor de la proposició. 

La Sra. Lecha opina que aquesta proposició s’hauria d’haver plantejat a partir 
del 2 de març, data en què el Govern ha anunciat que finalitzarà el procés 
participatiu de la nova fase d’aplicació de la xarxa ortogonal. Explica que els sobta 
bastant que no es qüestioni el transbordament en la línia de la xarxa ortogonal, 
que és una de les coses que els veïns i les veïnes encara no tenen gaire clara, i 
que no es parli també de tots els autobusos que circulen en aquests moments per 
la Diagonal, a part del D30, i, per tant, no es faci un plantejament global d’aquesta 
aplicació. Afirma que dubta que realment el procés participatiu es porti a terme, 
però que, en tot cas, acaba de començar. Conclou que aquesta proposició no té 
més sentit que desgastar el Govern, i expressa el vot en contra del Grup Municipal 
de la CUP.

La Sra. Ballarín manifesta que està convençuda que aquesta proposició es 
planteja amb la voluntat de millorar la mobilitat dels barcelonins i barcelonines, 
però que el Grup Municipal del PSC hi votarà en contra perquè creu que ara no és 
el moment oportú de plantejar-la.

Recorda que la fase 5 de la nova xarxa de bus és la darrera fase 
d’implementació d’un projecte que està concebut per millorar de manera molt 
substancial les prestacions de l’oferta de la xarxa de bus urbà de la ciutat, i que, 
per tant, ara és un moment molt important des d’aquest punt de vista. Assenyala 
que, dins del desplegament d’aquesta xarxa ortogonal, hi ha dos escenaris 
possibles: que continuï igual l’oferta de tramvia i es mantinguin determinades 
línies d’autobús; i que s’acabi ampliant el tramvia a tota la Diagonal, cosa que 
implicaria suprimir i modificar algunes línies. Afirma que, per tant, cal fer una 
anàlisi més global. Opina, però, que la proposició és totalment extemporània, ja 
que tot just s’està iniciant el debat sobre com serà la nova xarxa de bus que 
s’implementarà. 

La Sra. Vidal manifesta que actualment s’està en ple procés d’implementació de 
la nova xarxa de bus, un projecte que es va començar a desplegar en el mandat 
anterior i que volen accelerar. Afirma, però, que per més que l’accelerin, no serà 
fins a la tardor del 2018 que tota la xarxa estarà implementada.

Opina que és estrany que, de totes les qüestions sobre la nova xarxa de bus, 
que serà el projecte que més incrementarà els viatgers del transport públic a curt 
termini, la proposició només destaqui un únic carrer de la ciutat, i no pas les 
millores i els problemes que hi pot haver a tota la resta de barris de la ciutat,
tenint en compte que el que volen fer amb la nova xarxa és portar l’autobús de 
forma competitiva a tots els barris. Manifesta que, en aquest sentit, els autobusos 
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que ara circulen per la Diagonal seran molt útils per millorar la mobilitat de la resta 
dels barris de la ciutat, perquè l’opció òptima per a la Diagonal des del punt de 
vista de la capacitat és el tramvia, tal com ha quedat planificat en el Pla director 
d’infraestructures de la Generalitat i com s’ha pogut definir en col·laboració amb 
l’ATM. Afirma que és evident que cal un consens per al tramvia, i convida tots els 
grups a participar en la taula on es parla d’aquesta qüestió. 

Opina que seria irresponsable planificar dos projectes diferents amb dues dates, 
i destaca que, per al Govern, el tramvia forma part de la nova xarxa de bus i és 
simplement un instrument per dotar de més capacitat una línia que ho necessita.

El Sr. Mulleras recorda que el Sr. Hereu ja preveia la D30, tot i preveure també
el tramvia per la Diagonal. En aquest sentit, manifesta que el sorprenen molt els 
canvis de posició dels regidors socialistes pel fet de formar part del Govern 
municipal. Assenyala que, tal com s’ha dit, aquesta proposició no tracta del 
tramvia, sinó del desplegament total de la xarxa ortogonal. Afirma que el seu grup 
no té cap fixació per una via d’aquesta ciutat, sinó que és el Govern el que la té, ja 
que la D30 és l’única línia de les 28 previstes que el Govern ha dit que no 
implementarà i el que la contraposa amb el tramvia.

Remarca que, atès que la proposició que han presentat sortirà aprovada, el 
Govern té l’obligació política de posar en funcionament la D30 de manera
immediata i no hipotecar-la amb l’excusa del tramvia.

El Sr. Alonso recorda que el Grup Municipal de C’s ja va fer aquesta proposta al 
Ple en forma de prec i no va ser acceptada. Opina que el problema és que el 
Govern està tan «obsessionat» pel tramvia que s’oblida de fer una xarxa 
d’autobusos coherent i no és capaç de veure les necessitats de l’autobús. A més, 
afirma que es dóna l’excusa del tramvia per no implementar una línia, quan resulta 
que actualment la línia 7 ja circula per la Diagonal en paral·lel amb el Trambesòs.
Manifesta que, des d’aquest punt de vista, es pregunta si també es farà 
desaparèixer la línia 7 i si es mantindran les prop de quinze línies d’autobús que 
avui circulen per la Diagonal fins que es faci el tramvia.

Explica que creuen que el que cal fer és estudiar a fons aquest tema i fer una 
xarxa d’autobusos realment coherent. Remarca que això no té res a veure amb el 
tramvia, sinó amb la qualitat del servei d’autobús.

El Sr. Coronas demana que no es deixi en la provisionalitat una via en funció 
d’una decisió que requereix un consens que encara no es dóna. Assenyala que, a 
més, tot i suposar que arribi un moment en què hi hagi aquest consens, la 
construcció del tramvia trigarà un temps. Explica que no és que els preocupi una 
avinguda de tota la xarxa ortogonal, sinó el concepte de la xarxa. En aquest sentit, 
afirma que, quan les xarxes deixen de ser xarxes, tenen punts febles que fan que 
no siguin tan eficients. Opina que cal tirar endavant una línia que està planificada i
que, si en el futur hi ha un canvi de modalitat en el transport a la Diagonal, ja es 
faran els canvis pertinents.

La Sra. Lecha renuncia a fer un segon torn d’intervenció.

La Sra. Ballarín manifesta que està una mica tipa que el Sr. Mulleras no pari de
desqualificar el Grup Municipal del PSC i de parlar de les seves obligacions 
polítiques. Li demana que comenci per complir les seves, que és parlar amb el 
Govern de Madrid perquè posi els recursos necessaris per al transport públic de 
Barcelona, ja que l’està conduint a una situació insostenible i fent que els 
ciutadans i ciutadanes de Barcelona hagin de destinar-hi recursos que també 
necessitarien per a altres coses o per pensar d’una altra manera el transport públic 
de la ciutat.

La Sra. Vidal assenyala que s’ha parlat d’hipotecar la xarxa, quan creu que ha 
quedat molt clar com la hipoteca el PP, i com també CiU l’ha hipotecat durant 
anys, tenint en compte que quan va governar es va dedicar a fer que TMB tingués
menys autobusos per fer viable aquesta xarxa. Afirma que ara hi ha menys 
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autobusos per cobrir les necessitats del barris, i que a la Diagonal no en caben 
més. A més, remarca que el fet de convertir en elèctrics els autobusos no els fa 
més grans, quan el que cal a la Diagonal és més capacitat. 

Diu al Sr. Alonso que la Diagonal mantindrà l’oferta actual de transport públic 
fins al desenvolupament del tramvia. Explica que si fossin irresponsables 
treballarien amb escenaris paral·lels, però que, atès que estan gestionant, el seu
deure és treballar amb els tempos que indiquen els tècnics i, paral·lelament, 
buscar un consens en relació amb el tramvia.

La Sra. Vidal expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el vot 
contrari del PSC, la Sra. Vila expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Alonso 
expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el 
Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP i la Sra. Lecha expressa el vot 
contrari de la CUP. S'aprova.

Del Grup Municipal CUP:

26. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: 1) Que els autocars 
discrecionals o de qualsevol tipus tinguin restringit l'accés a la plaça Sant Jaume 
tal i com el tenen la resta de vehicles. 2) Donat que a la plaça d'Antoni Maura, ja 
hi ha una zona de Zona Bus, per tal de poder desencotxar i encotxar als visitants 
que es desplacen amb autocar amb una temporalitat de fins a 10 minuts, és 
aquesta zona, on els autocars han de parar, prèvia petició a B:SM, per tant obligar 
als autocars discrecionals a fer-la servir per les seves activitats. 3) Si es considerés 
que la zona no és adequada que es faciliti una nova Zona Bus, més propera i 
garantint la total seguretat de les vianants. 4) L'adopció d'aquestes mesures ha 
d'anar al marge de les que en prendrà posteriorment el Pla mobilitat en relació al 
turisme i la Taula contra la contaminació, que entenem faran més restrictiva la 
mobilitat dels autocars discrecionals.

La Sra. Lecha explica que autocars turístics provinents de la Via Laietana arriben 
diàriament a la plaça Sant Jaume a través del carrer Jaume I perquè els turistes 
puguin baixar còmodament i descarregar els seus equipatges, i després fan la volta 
per tornar a sortir pel carrer Jaume I, malgrat les indicacions que diuen que no es 
poden aturar en aquesta plaça. Afirma que aquest fet es repeteix contínuament, 
tant si la plaça està tallada al trànsit com si hi ha esdeveniments, ja que hi ha 
conductors que aturen l’autocar, retiren els cons i continuen amb les seves 
maniobres. Assenyala que porta unes fotografies que mostren aquesta situació que 
són del passat 8 de gener, en què una bona part de la plaça encara estava 
ocupada pel pessebre i, a més, era dia de portes obertes a l’Ajuntament. Remarca 
que el que succeeix diàriament a la plaça Sant Jaume és una mostra del que passa 
a Barcelona, on es posa en risc la integritat física del vianant a causa dels privilegis
que tenen els autocars.

Explica que ha hagut de presentar una proposició perquè, malgrat les converses 
que ha tingut amb tot tipus de persones responsables del Govern i de la mateixa 
Guàrdia Urbana, no ha aconseguit que els autocars deixin d’entrar a la plaça Sant 
Jaume.

El Sr. Martí expressa l’abstenció del Grup Municipal de CiU. Explica que
consideren que hi ha un problema de mobilitat en general en algunes de les zones 
més saturades de la ciutat, i no només per culpa dels autocars, sinó també de les 
furgonetes de càrrega, els vehicles privats o els taxis. A més, afirma que la plaça 
Sant Jaume no és la més saturada, precisament perquè la Guàrdia Urbana crida 
l’atenció sobre determinats mals usos d’aquesta plaça gairebé diàriament.

Opina que, quan es demanen el tipus de mesures que planteja la proposició,
s’ha de tenir molt clar quin és l’impacte real d’aquestes mesures o quines 
problemàtiques concretes s’han d’abordar i resoldre, no només a la plaça Sant 
Jaume, sinó també al voltant. Explica que creuen que la proposició és un 
«garbuix» i no està ben plantejada, però que això no vol dir que no considerin que 
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cal fer un esforç per corregir els mals hàbits de mobilitat que hi ha a la zona de la 
plaça Sant Jaume.

La Sra. Ballarín demana si pot expressar el vot del seu grup abans de temps
perquè ha de marxar.

La Sra. Sanz respon afirmativament.

La Sra. Ballarín expressa el vot a favor del Grup Municipal del PSC.

El Sr. Alonso afirma que és cert que la proposició és una mica embolicada, però 
que el Grup Municipal de C’s hi votarà a favor, perquè comparteixen que cal buscar 
una mobilitat més lògica al centre de la ciutat i organitzar l’aparcament dels 
autocars.

El Sr. Coronas manifesta que el Grup Municipal d’ERC votarà a favor de la
proposició perquè creuen que el replantejament de les parades dels autobusos 
discrecionals a la ciutat de Barcelona és una de les qüestions cabdals que caldrà 
treballar a la ciutat en matèria de mobilitat aquest mandat, amb l’objectiu, entre 
d’altres, d’ordenar millor els fluxos turístics i la convivència entre vianants i 
vehicles. A més, explica que li sembla una exageració que hi hagi línies de bus que 
encotxin i desencotxin turistes en una plaça simbòlicament tan cèntrica i alhora 
ben connectada com la plaça Sant Jaume, on remarca que no hi arriba cap línia 
d’autobús pública.

En relació amb el nou espai per a les parades que proposa el Grup Municipal de 
la CUP, afirma que la plaça d’Antoni Maura pot ser una opció, però que pensen que 
a la llarga caldrà replantejar les línies discrecionals de tal manera que hagin 
d’ordenar-se i reagrupar-se en espais habilitats a l’efecte, com les estacions 
d’autobús. Explica que consideren que cal començar «a trencar motlles» a l’eix 
Rambla-passeig de Gràcia, no només pel que fa als allotjaments turístics sinó 
també pel que fa a la mobilitat de turistes i viatgers, i donar pas a alternatives que 
facilitin la permeabilitat amb la resta de la ciutat i del territori sense que sempre
hagin de suposar un encotxament-desencotxament al centre de la ciutat, fet que 
també centralitza l’activitat turística i perjudica els vianants. En aquest sentit, 
afirma que la mobilitat discrecional i l’accés a les infraestructures de connexió amb 
l’oferta turística s’han de basar en la racionalitat d’una mobilitat sostenible, amb 
prevalença dels serveis públics de transport i, si pot ser també, dels vehicles no 
contaminants. 

Assenyala que, atès que ja s’ha presentat una proposició sobre la plaça Sant 
Jaume, potser haurien de començar a pensar tots plegats què es pot fer respecte 
al desordre que hi ha també a  la plaça Sant Miquel.

El Sr. Mulleras afirma que és cert que hi ha problemes de mobilitat a la plaça 
Sant Jaume i a altres llocs del voltant, com la cruïlla de Jaume I amb Via Laietana,
així com a Ciutat Vella en general. Explica que estan d’acord que s’han d’intentar 
resoldre aquests problemes, però que pensen que les solucions que planteja la 
proposició, com desplaçar els autocars a la plaça Antoni Maura, on ara també 
encotxen i desencotxen una gran quantitat d’autocars, no són les més adients.
Manifesta que, per tant, el Grup Municipal del PP s’abstindrà.

La Sra. Vidal explica que comparteixen que la presència d’autocars a la plaça 
Sant Jaume és un perill des del punt de vista de la seguretat, atesa l’elevada 
presència de vianants. A més, assenyala que, des del punt de vista de la mobilitat,
és un espai de dimensions molt reduïdes i que, a més, té molt bona accessibilitat a 
peu i en transport públic. 

Afirma que és cert que la presència d’autobusos a la plaça Sant Jaume és massa 
freqüent. Explica que actualment poden entrar a la plaça els autocars que han 
d’accedir als hotels o aquells que han estat autoritzats amb anterioritat pel 
Districte, tal com especifica el senyal que hi ha a Via Laietana amb Jaume I. 
Assenyala, però, que la resta d’autocars que tenen origen o destí a Ciutat Vella han 
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de realitzar l’encotxament i el desencotxament a la plaça Catalunya o al moll de la 
Fusta, i que només en el cas de persones amb mobilitat reduïda, nens o gent gran, 
hi ha una petita zona per a desencotxament a la plaça Antoni Maura. Manifesta 
que, de fet, la proposta que volen promoure és que escolars i gent gran continuïn 
fent servir l’espai previst a la plaça Antoni Maura; que els vehicles autoritzats pel 
Districte de Ciutat Vella, fonamentalment els casaments, que només es realitzen 
divendres i dissabtes, hi puguin accedir mitjançant sol·licitud, i que els hotels 
utilitzin les zones habilitades de plaça Catalunya i del moll de la Fusta per fer 
l’encotxament. Afirma que, per tant, actualitzaran la senyalització, i que ja s’ha 
donat l’ordre, mitjançant la Gerència de Guàrdia Urbana, que s’actuï d’aquesta 
manera.

Pel que fa als comentaris del Grup Municipal d’ERC respecte a les línies 
discrecionals, explica que estan estudiant un plantejament per a tota la ciutat, tot i 
que la diversitat d’administracions implicades en dificulta bastant la gestió. D’altra 
banda, manifesta que celebra que el Sr. Coronas s’hagi referit a la plaça Sant 
Miquel, que és un tema que ja estan treballant amb el Districte de Ciutat Vella en 
la mateixa línia.

La Sra. Lecha afirma que la problemàtica que hi ha a la plaça Sant Miquel és 
responsabilitat de l’Administració, ja que pràcticament tots els vehicles que hi ha
en aquest espai estan relacionats amb l’Ajuntament o la Generalitat.

Explica que, pel que fa a la plaça Sant Jaume, una cosa és que hi passi un 
vehicle al matí per fer una descàrrega per als comerços del voltant i una altra cosa 
és que hi entrin els autocars, que tenen un senyal molt clar, a l’entrada de la 
plaça, que indica que no hi poden accedir. 

Diu al Sr. Mulleras que la cruïlla del carrer Jaume I amb la Via Laietana pot ser 
un punt perillós, però que és un punt on es pot circular i no hi ha cap senyal que 
impedeixi aturar-s’hi.

Opina que, a diferència del que han dit alguns grups, la proposició és bastant 
simple i fàcil d’entendre. Recorda que a la plaça Antoni Maura ja hi havia una
parada, però que durant el temps en què s’hi van fer obres es va permetre que els 
autocars turístics accedissin a la plaça Sant Jaume. Afirma que, ara que ja han 
acabat les obres, es pot tornar a utilitzar la plaça Antoni Maura per encotxar i 
desencotxar durant deu minuts.

Manifesta que no sap si d’aquí a un mes hauran de presentar una altra
proposició sobre la plaça Sant Miquel, i convida un altre grup a fer-ho per poder 
presentar proposicions amb més contingut polític. Explica que a vegades ha
preguntat a la Guàrdia Urbana com era que es permetia que hi entressin
autobusos, i que li han dit que era una ordre del comandament, que alhora rebia 
l’ordre de Mobilitat. Manifesta que espera que aquesta situació es pugui resoldre
aviat.

La Sra. Vidal expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Ballarín expressa el 
vot favorable del PSC, el Sr. Martí expressa l'abstenció de CIU, el Sr. Alonso 
expressa el vot favorable de C's, el Sr. Coronas expressa el vot favorable d'ERC, el 
Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP i la Sra. Lecha expressa el vot favorable de 
la CUP. S'aprova.

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs

Del Grup Municipal CIU:

27. Instar al Govern municipal a que dediqui atenció i interès a la propera 
Inspecció municipal de les obres, un cop el promotor hagi efectuar les 
modificacions exigides pels tècnics competents de l'Ajuntament, especialment a la 
ubicació dels sortidors i dipòsits subterranis, comprovant si guarden la distància 
reglamentària i si la nova configuració de l'espai de la parcel·la permet l'entrada i 
sortida dels vehicles subministradors de combustible sense efectuar maniobres, 
requisits indispensables per poder efectuar l'activitat.
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El Sr. Martí assenyala que aquest prec tracta d’un tema molt candent i molt 
polèmic des de fa mesos al barri de Sarrià, al límit amb el barri de Pedralbes, i del
qual han parlat a bastament al Consell de Districte. Explica que volen un 
pronunciament més clar del Govern municipal en relació amb la situació de les 
obres a la benzinera del carrer d’Eduardo Conde, que són unes obres que han
demanat que s’inspeccionessin perquè semblava que el projecte d’obres no 
complia els requeriments de la llicència atorgada el mes d’agost pel Govern del 
Districte. Demana que el Govern municipal faci una comprovació a fons de les 
obres rectificades pel que fa tant als sortidors com als dipòsits subterranis 
d’aquesta benzinera perquè no hi hagi cap dubte sobre la seva legalitat, en 
benefici de la tranquil·litat de totes les persones, col·lectius i escoles de la zona, 
tenint en compte que la benzinera es troba al mig d’un camí escolar.

La Sra. Sanz manifesta que accepten el prec, especialment perquè moltes de les 
inspeccions a què es refereix ja es duen a terme i perquè es farà tot el seguiment 
de les condicions de la llicència que es va atorgar.

Explica que s’han realitzat diverses actuacions i inspeccions per part del Districte 
els mesos d’octubre i novembre, i el 22 i 23 de desembre, a més de tot un 
aixecament topogràfic, sol·licitat pel mateix Districte. Afirma que el resultat 
d’aquest aixecament va arribar al Districte el 28 de desembre i va originar
l’obertura d’un expedient de disciplina amb dues infraccions concretes: d’una 
banda, el no ajustament a l’ocupació màxima permesa, i de l’altra, l’incompliment
d’una fitxa específica dels serveis d’emergència. Manifesta que, per això, es va
dictar una resolució de suspensió d’obres el mateix 28 de desembre i es va 
notificar aquesta suspensió l’endemà. Explica que el titular de l’activitat va 
presentar al registre un document d’al·legacions a la suspensió d’obres el dia 3 de 
gener, i que ara estan a l’espera de l’informe de Bombers per poder emetre la 
resposta a les al·legacions presentades per part del particular.

El Sr. Martí agraeix l’acceptació del prec. Manifesta que el Grup Municipal de 
CiU, tant en l’àmbit de la ciutat com del districte, i ell mateix com a regidor 
president, estaran molt amatents que les coses es facin bé, tenint en compte 
l’alarma social que ha generat el projecte constructiu d’aquesta benzinera, que 
remarca que és una instal·lació amb les seves peculiaritats i els seus riscos.

La Sra. Sanz assenyala que l’atorgament d’una llicència és un acte reglat, però 
que seran absolutament exigents respecte al compliment de la llei.

Es dóna per tractat.

28. Instar al Govern municipal a que paralitzi immediatament les licitacions i les 
feines relacionades amb el projecte del Tramvia, fins que hi hagi consens polític i 
social i s'hagin analitzat amb el màxim rigor possible, la factibilitat econòmica i 
social de l'operació, incloent-hi experts independents, tot aturant el procés per a la 
implantació d'una línia ferroviària per l'avinguda Diagonal entre les places de 
Francesc Macià i Glòries.

La Sra. Vila recorda que en la consulta popular que es va fer el maig del 2010 el 
80% de la ciutadania va votar en contra de fer una reforma de la Diagonal i
ubicar-hi un tramvia; que el març del 2016 la majoria de les forces polítiques van 
consensuar no desenvolupar un projecte de tramvia sense un acord polític ampli i 
un consens tècnic generalitzat, i que a la tardor del 2016 el Govern va presentar
estudis tècnics i comparatius de valoració social amb l’advertiment que eren per 
avaluar quina era la millor solució de connectivitat i mobilitat a la Diagonal.
Remarca que, malgrat això, s’han gastat més de 200.000 euros en consultors 
externs i milers d’hores en tècnics de diferents administracions col·laboradores;
BIMSA i l’ATM ja han licitat estudis i projectes per quasi 3 milions d’euros, i
recentment l’Ajuntament de Barcelona ha anunciat la licitació dels projectes 
executius per al canvi de sentit i la consegüent reordenació de l’avinguda de Sarrià 
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i el carrer Comte d’Urgell amb la intenció evident de preparar el terreny per 
implantar el tramvia per la Diagonal. Opina que, per tant, el Govern va fent passos 
per al desenvolupament d’aquest projecte, al marge del consens polític, del 
consens social i, fins i tot, del consens dels tècnics i tècniques de la ciutat. Afirma 
que és per aquest motiu que demanen que el Govern municipal retiri 
immediatament les licitacions i les feines relacionades amb el projecte del tramvia.

La Sra. Sanz manifesta que són plenament conscients de l’interès que la majoria 
dels grups tenen en el projecte del tramvia per la Diagonal, i que agraeixen que hi 
hagi espais per poder-ne fer un seguiment. En relació amb això, convida el Grup 
Municipal de CiU a entrar en l’espai de treball que la majoria dels grups ha 
acceptat, on li poden explicar com es van desenvolupant els projectes i per què es 
fan.

Explica que el Grup Municipal de CiU no deixa de dir-los que paralitzen projectes 
per qüestions ideològiques, quan estan realitzant estudis seriosos amb resultats 
rigorosos. Demana que puguin treballar tot això conjuntament, ja que està segura 
que trobarien molts punts en comú.

D’altra banda, aclareix que el que es fa a l’avinguda de Sarrià i al carrer Comte 
d’Urgell són estudis previs de mobilitat necessaris per tal de conèixer l’abast d’un 
possible canvi de sentit de la circulació d’aquests carrers, i que això no està 
directament associat a la proposta del tramvia, sinó a la millora del trànsit en tot 
l’àmbit. Pel que fa a l’acord en el marc de l’ATM, remarca que va ser el Govern de 
la Generalitat el que va signar un acord institucional amb el Govern de 
l’Ajuntament per impulsar aquests estudis, tal com ja es va fer en el mandat 
anterior.

La Sra. Vila afirma que la Sra. Sanz sap perfectament que no és competència de 
la Generalitat decidir quin és el traçat del tramvia, i que el que ha fet la Generalitat 
és autoritzar que l’Ajuntament pugui estudiar i avaluar l’autorització o no d’una 
estructura ferroviària. 

Recorda que l’alcaldessa Ada Colau és qui ha dit: «Sr. Trias, no hi haurà vies per 
la Diagonal sense consens polític.» Opina que, si l’alcaldessa diu això i després fa 
altres coses, els està enganyant. 

Afirma que el Govern els diu que es fan estudis per avaluar, quan ja té decidit el 
projecte i el pensa implementar. A més, assenyala que se’ls parla de rigor, mentre 
que ells detecten que es fan estudis «a mida» per justificar una inversió que és 
descomunal i que tindrà un impacte sobre la mobilitat de la ciutat. Manifesta que 
només demanen que el Govern faci un exercici de democràcia i, davant de la 
minoria que té, escolti la resta de grups i intenti arribar a consensos, en comptes 
d’anar tirant endavant el projecte a costa de les butxaques dels barcelonins i 
barcelonines.

La Sra. Sanz afirma que una cosa és treballar per estudiar el projecte i una altra 
cosa molt diferent començar a implementar-lo. Remarca que el Govern ha dit des 
del començament que cal consens polític per tirar endavant aquest projecte. En 
aquest sentit, torna a convidar el Grup Municipal de CiU a sumar-se al treball 
conjunt que s’està fent i a sortir d’un posicionament ideològic que opina que no té 
cap fonament tècnic i no té en compte les necessitats de la ciutat en clau de 
mobilitat sostenible. Manifesta que, per tant, rebutja el prec.

Es dóna per tractat.

Del Grup Municipal C's:

29. Que el govern de la ciutat dissenyi i executi un pla de mesures específiques 
per millorar la velocitat dels carrils reservats al bus i al taxi. El pla hauria d'incloure 
com a mínim les mesures següents: - Millora en el traçat dels carrils bus i taxi. -
Revisió i optimització de les seqüències i prioritats semafòriques. - Mesures de 
conscienciació i dissuassòries per tal que altres tipologies de vehicles no envaeixin 
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el carril. - Optimització de la freqüència i tipologia d'autobusos en els trams i 
horaris més congestionats.

El Sr. Alonso explica que la funció dels carrils reservats al bus i al taxi és facilitar 
la mobilitat del transport públic, però que la realitat és que en determinats trams i 
horaris aquests carrils estan col·lapsats. Afirma que això els preocupa perquè 
significa un transport públic de baixa qualitat i més contaminació. Tot seguit 
formula el prec.

La Sra. Vidal manifesta que accepten el prec, atès que estan treballant en 
moltes línies per fer el que es demana. Explica que actualment la ciutat té 160 
quilòmetres de carril bus-taxi, i que es pretén ampliar-los amb la implementació de 
la xarxa ortogonal. Assenyala que aquests carrils tenen com a objectiu prioritzar la 
circulació d’aquests vehicles, cosa que es complementa amb una regulació 
semafòrica específica. A més, indica que el manual de senyalització de 
l’Ajuntament de Barcelona estableix una amplada d’entre 3 i 3,75 metres per al
carril bus. En relació amb això, diu al Grup Municipal de CiU que, si tant l’importés 
l’autobús, no hauria fet un carril bus tan estret a la Diagonal.

Explica que es plantegen resoldre totes aquestes qüestions durant la 
implementació de la nova xarxa de bus, ja que el respecte d’aquests carrils per 
part de la resta de vehicles és fonamental per garantir-ne l’eficàcia. Afirma que,
per aquest motiu, ja hi ha una vigilància per evitar la invasió d’aquest carril. En 
aquest sentit, remarca que durant el 2016 es van imposar més de 7.300 sancions 
relacionades amb la invasió del carril bus-taxi, cosa que significa unes 20 
infraccions al dia.

A més, destaca que, per tal de millorar les prestacions de la circulació dels 
vehicles de transport públic, s’ha augmentat el nombre de carrils bus en més de 30 
quilòmetres en el marc del desenvolupament de la nova xarxa de bus, i que es 
continuarà amb aquest increment en la fase 5 de desplegament d’aquesta xarxa.
Explica que també es realitzen diferents actuacions de millora d’urbanització per 
facilitar girs, donar priorització semafòrica al bus i al taxi, i habilitar dobles parades 
de bus en aquelles parades on hi ha una elevada probabilitat de coincidència de
més d’un autobús simultàniament. Subratlla, en relació amb el prec anterior, que 
això ja ha arribat al límit a la Diagonal i no ho poden forçar més.

El Sr. Alonso agraeix l’acceptació del prec.

Es dóna per tractat.

Del Grup Municipal ERC:

30. Que el Govern municipal emprengui les mesures necessàries per tal de 
reordenar i reduir el nombre de parades d'autobús i de busos estacionats a la 
ronda Universitat per tal de descongestionar l'avinguda, així com definir actuacions 
d'ampliació i millora de les voreres i de l'espai per a vianants eliminant, si s'escau, 
carrils existents per a la circulació de vehicles.

Es dóna per tractat conjuntament amb el punt núm. 22 de l’ordre del dia.

31. Que el govern municipal emprengui les mesures necessàries per tal 
d'augmentar la freqüència dels autobusos que són utilitzats més intensivament 
pels grups turístics organitzats, amb l'objectiu d'evitar el col·lapse d'aquestes línies 
i les molèsties derivades als usuaris habituals.

El Sr. Coronas assenyala que l’augment exponencial de l’activitat turística que 
ha viscut la ciutat ha suposat també l’increment del nombre de turistes que fan ús 
del transport públic per desplaçar-se dins i fora de la ciutat i, en conseqüència, que 
hi hagi més grups organitzats que utilitzen aquest sistema. Afirma que aquests 
grups sovint col·lapsen algunes línies de transport públic, com les línies d’autobús 
que connecten el centre amb el Park Güell, on han pogut comprovar els problemes 
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que se’n deriven i el conflicte que a vegades creen amb la resta d’usuaris del 
transport públic. Explica que, en qüestió de segons, un autobús d’aquestes línies
pot arribar al seu màxim de capacitat, deixant fora usuaris que han d’esperar-se 
fins al bus següent. Tot seguit formula el prec.

La Sra. Vidal assenyala que, atès que no es discrimina els usuaris del servei de 
bus de la ciutat de Barcelona per la seva procedència, això provoca certs 
problemes als busos regulars. Explica que, tot i així, estan estudiant alternatives 
per superar els problemes de saturació que es donen en algunes línies a causa de 
la utilització intensiva per part de grups turístics, sobretot a les línies 92 i 24, i que 
esperen treballar-ho també en el procés d’implementació de la nova xarxa de bus.

D’altra banda, manifesta que no es pot afrontar la saturació turística de la ciutat 
només a partir de les seves conseqüències, sinó anant a l’arrel del problema, tal 
com s’intenta fer amb el PEUAT. Afirma que l’equip municipal treballa activament 
en aquesta línia, i també per pal·liar-ne les conseqüències. En aquest sentit,
assenyala que, complementàriament als canvis que es puguin realitzar, també 
seria desitjable disposar del 100% de la taxa turística per abordar aquest tipus de
situacions, si bé de moment la Generalitat denega aquest finançament.

Explica que, addicionalment, també seria molt desitjable un sistema tarifari que 
pogués discriminar entre usuaris recurrents i usuaris esporàdics, de manera que la 
tarifa que haguessin de pagar no fos tan diferent de la que ara s’ha de pagar, per 
exemple, al Bus Turístic, que és l’instrument que hi ha actualment per discriminar 
aquests usuaris. Opina que, si amb una tarifació més adequada els usuaris 
ocasionals es troben que han de pagar una tarifa més elevada, aniran directament 
conduïts a l’autobús turístic per una eina tarifària, i no pas per obligació.

El Sr. Coronas remarca que aquest problema ve de lluny i no pas de la 
massificació intensiva dels últims anys, i afirma que es tracta de posar-hi recursos 
o de buscar normes. En aquest sentit, opina que es pot discriminar de moltes 
maneres els usuaris, o que es pot reforçar una línia de bus concreta que genera un 
problema que no és puntual, sinó diari i que, per tant, afecta el dia a dia de la gent 
que ha d’agafar aquestes línies.

Es dóna per tractat.

Del Grup Municipal PP:

32. Que el govern municipal doni les explicacions necessàries sobre la tramitació 
administrativa de l'expedient per a la concessió de la llicència d'activitat hotelera 
de la Torre Agbar, que se'ns permeti l'accés a l'expedient de forma immediata en 
48 hores, així com que es donin les explicacions sobre la tramitació dels projectes 
de concessió de llicència d'allotjament turístic que tenen el certificat d'aprofitament 
urbanístic i dels que es van paralitzar per la moratòria, però que ja havien iniciat la 
tramitació administrativa municipal. Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de 
la resposta que es doni en aquesta comissió.

El Sr. Mulleras formula el prec.

La Sra. Sanz recorda que els grups municipals poden consultar l’expedient i 
analitzar tota la documentació que hi consta. Insta, per tant, el Grup Municipal del 
PP a demanar cita per fer la consulta. Manifesta que, d’altra banda, també 
detallaran per escrit tota la informació sobre la llicència d’obres sol·licitada, que es 
podrà contrastar amb l’expedient.

En relació amb el trajecte de la tramitació, remarca que els informes tècnics van 
concloure que hi havia una sèrie de deficiències esmenables en el projecte 
presentat per part dels tècnics redactors, i que això es va comunicar el juny del 
2016. Explica que el 29 de setembre els tècnics redactors van entregar un projecte 
modificat, que també es va estudiar, i es van recollir noves propostes de millora. 
Manifesta que, a partir d’aquí, el Departament d’Edificació va redactar un informe 
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de proposta per tal de tramitar la possible concessió, però que l’endemà el titular 
va lliurar una proposta de desistiment de la llicència. 

El Sr. Mulleras afirma que, per les declaracions que ha fet el Govern municipal, 
sembla  que el que són males notícies per a Barcelona siguin bones notícies per a 
la Sra. Ada Colau i el Govern municipal. Opina que el fet que una cadena hotelera 
deixi d’estar interessada a fer un projecte hoteler a la torre Agbar, situada en un 
lloc que, segons el mateix Govern, no està saturat turísticament, és una mala 
notícia per a la ciutat. En relació amb això, afirma que sembla que el Govern 
prefereixi que hi hagi oficines de luxe en comptes d’un hotel a la torre Agbar, o 
que prioritzi els pisos de luxe als hotels, com ha succeït en el cas del Deutsche 
Bank i de la Casa Elizalde. Manifesta que, per això, demanen al Govern que canviï 
la seva manera de fer a Barcelona.

Explica que ja saben que poden demanar l’accés a l’expedient per escrit i ja ho 
fan fet, però que fan aquest prec perquè volen l’accés a l’expedient de manera
immediata, i perquè, segons les declaracions del Govern, sembla que aquest hagi 
posat totes les traves possibles a la concessió de la llicència en lloc de procedir
d’una manera objectiva. En aquest sentit, recorda que el mateix Sr. Montaner, 
regidor de Sant Martí, va dir que la tramitació d’aquesta llicència havia tingut 
dificultats i que per això el promotor del projecte s’ho havia repensat, donant a 
entendre que el Govern havia posat entrebancs a l’obtenció de la llicència. 
Pregunta a la tinent d’alcalde si ratifica les paraules del Sr. Montaner.

La Sra. Sanz manifesta que per a ella és una bona notícia que hi hagi projectes 
de diversificació econòmica a la ciutat. Explica que quan a la torre Agbar hi havia 
oficines això suposava 700 llocs de treball, mentre que la proposta per fer-hi un 
hotel en representava 300. Afirma que, per tant, els sembla una bona notícia que 
la possibilitat que hi hagi oficines impliqui més llocs de treball. A més, explica que 
el que no els agrada són les «aberracions urbanístiques fetes a mida», com la que 
el Grup Municipal del PP va intentar negociar amb el Govern anterior per al 
Deutsche Bank. 

Manifesta que el Govern ni posa traves ni dóna facilitats per obtenir llicències, 
sinó que fa complir la llei i exerceix el lideratge públic en cadascun dels projectes.
Conclou que no accepta el prec, i reitera que el Sr. Mulleras té tota la informació 
de l’expedient a la seva disposició.

Es dóna per tractat.

d) Preguntes

Del Grup Municipal C's:

33. Quants expedients administratius, s'han tramitat o s'estan tramitant, a la 
ciutat de Barcelona, en els dos últims anys, i en quants d'ells s'ha procedit al 
tancament cautelar? Indicant en la resposta el desglossament per districtes.

El Sr. Alonso afirma que el soroll és una font de conflictes constant a causa 
d’activitats diverses (oci nocturn, activitats lúdiques, locals, etc.) i que, davant 
d’aquestes situacions, cal una actuació de l’Ajuntament equilibrada que garanteixi
el descans dels veïns, en el marc d’unes normes i d’un procediment que vetllin 
alhora per la seguretat jurídica de totes les persones implicades. Explica que 
presenten aquest prec perquè volen tenir un mapa sobre el que succeeix 
actualment a la ciutat en aquest sentit. Tot seguit presenta el prec.

El Sr. Ximeno afirma que comparteixen plenament la preocupació pel soroll.
Explica que treballen en moltes línies pel que fa a aquest tema i que una 
d’important, que es posarà en marxa aquest any, és la renovació del mapa de 
soroll. Destaca que aquest instrument els permetrà no només identificar els espais, 
sinó també determinar mesures i fer un seguiment dels expedients.
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Informa que, en els dos últims anys, s’han obert 698 expedients de soroll, dels 
quals 70 han acabat en precinte i els altres amb actuacions. Assenyala que 
l’Eixample és el districte amb més expedients oberts, amb 167, que han comportat 
27 precintes. Explica que a Ciutat Vella s’han fet 60 actuacions i 13 precintes; a
Sants-Montjuïc, 47 actuacions i 3 precintes; a les Corts, 45 actuacions i cap
precinte; a Sarrià-Sant Gervasi, 90 actuacions i 4 precintes; a Gràcia, 50 
actuacions i 7 precintes; a Horta-Guinardó, 30 actuacions i 1 precinte; a Nou 
Barris, 58 actuacions i 5 precintes; a Sant Andreu, 68 actuacions i 7 precintes; i a 
Sant Martí, 83 actuacions i 3 precintes. 

Assenyala que lliuraran aquesta informació per escrit, així com la relativa a totes 
les altres actuacions de reducció i control del soroll, i a les campanyes que s’han 
fet. Destaca que hi ha 350 mesures anuals d’inspecció, a banda dels expedients 
oberts. Afirma que es fa una gestió telemàtica dels limitadors, de manera que hi 
ha control sobre 414 activitats i se n’hi van incorporant entre 75 i 100 cada any,
amb 1.437 informes de projectes de condicionament acústic en els dos últims 
anys. Conclou que es fa una tasca intensa en aquest àmbit i que pensen que el 
mapa de soroll que està en procés d’elaboració és un instrument important.

El Sr. Alonso agraeix la informació, i manifesta que cal treballar per avançar en 
aquest tema perquè és una font contínua de frustracions i de conflictes.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal PP:

34. Quin és l'estat d'execució de la MPGM al carrer de Joan Sada i el seu entorn, 
al Districte de Sants-Montjuïc, que es va aprovar l'any 2010 i quina és la inversió i 
calendarització prevista? Sol·licitem disposar d'una còpia per escrit de la resposta 
que es doni en aquesta comissió.

El Sr. Mulleras formula la pregunta. Manifesta que aquest és un dels 
planejaments encallats de la ciutat i que creuen que el Govern municipal hauria de 
donar-hi un impuls per guanyar zones verdes, equipaments i habitatge protegit. 
Afirma que cal posar aquest planejament a l’agenda de prioritats per millorar 
l’espai públic i evitar zones degradades. 

La Sra. Sanz assenyala que ara donaran als grups la informació per escrit sobre 
la situació d’aquest planejament. Explica que es tracta de deu habitatges respecte 
als quals calia desenvolupar una reparcel·lació i que es va acordar fer-la per 
sistema de compensació. Assenyala que en aquest sistema no hi ha lideratge 
públic, sinó que la junta de reparcel·lació és la que acaba determinant i tirant 
endavant tot el procés. Afirma que, per tant, els ritmes no els marca 
l’Administració, sinó els privats que formen part de la junta, i que l’Ajuntament fa 
una tasca d’acompanyament.

El Sr. Mulleras agraeix la informació, i demana al Govern que faci els esforços i 
posi els recursos necessaris per desbloquejar l’execució d’aquest planejament, de 
manera que una zona tan important per al districte de Sants-Montjuïc sigui una 
prioritat per a l’Ajuntament i no quedi en un segon pla, com fins ara.

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal CUP:

35. Sol·licitem conèixer els motius pels quals la Direcció de TMB, i si es pensen 
depurar responsabilitats, continua incomplint sistemàticament les resolucions de la 
GAIP que portarien transparència a les condicions de l'equip directiu d'aquesta 
empresa pública?
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La Sra. Lecha explica que el 5 d’agost del 2015, a la primera reunió del Consell 
d’Administració de TMB, el representant del Grup Municipal de la CUP va demanar 
la publicació de les condicions laborals i salarials de 571 persones fora de conveni,
informació que es va tornar a demanar el 8 de setembre, així com el 20 de febrer 
per part del personal en conflicte tant de bus com de metro. Afirma que, a més, el
26 de febrer es va fer una pregunta oral a l’Ajuntament, i l’1 de març es va reiterar 
la demanda d’aquesta informació. Assenyala que, en aquest context de reiterades 
demandes d’informació, el diari Catalunya Plural va demanar també aquestes 
dades i encara no les ha rebut. 

Afirma que, més de set mesos després de la sol·licitud inicial d’accés a aquestes 
dades i cinc mesos després que hagi exhaurit el termini màxim establert per la 
resolució de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, la 
direcció de TMB continua sense lliurar la informació. D’altra banda, recorda que el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va imposar mesures cautelaríssimes 
contra la resolució que la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública va dictaminar el 7 de juliol, que obligava l’empresa a lliurar les diferents 
informacions públiques. Explica que el Tribunal Superior de Justícia va paralitzar
l’entrega de les dades reclamades el febrer passat en una petició oficial i que, a dia 
d’avui, tot i que les mesures cautelaríssimes van quedar sense efecte, encara no 
s’ha rebut la informació. Manifesta que, per tant, volen conèixer els motius pels 
quals la direcció ha incomplert sistemàticament aquestes resolucions, i si es
pensen depurar responsabilitats.

La Sra. Vidal explica que TMB sempre ha volgut entregar la documentació 
demanada, i que és el Tribunal Superior de Justícia el que actualment està 
paralitzant el procés i no pas l’empresa. Remarca que, de fet, TMB ja ha publicat el 
màxim d’informació que requereix la llei de transparència, que afecta els càrrecs 
directius i no pas la resta de tècnics i càrrecs intermedis de l’empresa. Assenyala 
que, davant de peticions addicionals, s’han de tenir en compte diversos aspectes:
l’abast de la documentació demanada, que és molt gran i afecta diversos anys; la 
necessitat, per llei de transparència, de fer audiència prèvia amb informació de 
més de 800 persones que han treballat o treballen a l’empresa en els darrers deu 
anys; i, sobretot, el fet que més de 150 persones d’aquests tècnics i directius 
intermedis han interposat un recurs contenciós administratiu contra la resolució 
segons la qual han d’entregar la informació. Afirma que, a causa d’aquest recurs, 
l’empresa ha hagut d’aturar dos cops el procediment. Assenyala que la primera
vegada es va aturar per les mesures cautelaríssimes que es van decretar i que es 
van aixecar després. Explica que a TMB se’ls va notificar l’aixecament d’aquestes 
mesures a finals de desembre i que, en virtut d’això, van citar el reclamant el 5 de 
gener, però que en aquest període el Tribunal Superior de Justícia va admetre a
tràmit el recurs interposat arran de la resolució de les mesures cautelars, ja que 
n’hi ha de cautelars i de cautelaríssimes.

Remarca que tot això té a veure amb el fet que la llei de transparència no té 
reglament, de manera que la seva aplicació en un cas tan concret com aquest, que 
afecta un gran nombre de persones, és objecte d’una interpretació que ni tan sols 
els jutges tenen gaire clara. Manifesta que el que correspon fer a TMB en una 
situació jurídicament tan complexa és posar-se al servei de la judicatura i de la llei 
de transparència, i complir amb tot el que determini el jutge.

La Sra. Lecha afirma que la informació que tenien és que el recurs no estava 
admès. 

La Sra. Vidal aclareix que l’últim recurs és d’aquesta mateixa setmana.

Es dóna per tractada.

36. Havent estat realitzat en 15 anys, un estudi d'impacte mediambiental, una 
eliminació d'un equipament esportiu i un projecte executiu modificat i no finalitzat, 
provocant a dia d'avui terraplens, terrenys nus, arbrats abandonats i terrenys amb 
perill d'erosionar-se, ens preguntem quins són els projectes concrets de 
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remodelació de les feixes, per conèixer si s'ajustarà als plans anteriors de 
renaturalització.

La Sra. Lecha recorda que al començament de la dècada del 2000, i com a 
prolongació de la línia 4 de la Trinitat Nova, es va iniciar la construcció de la línia 
11 de metro, i que el 2003 se’n va inaugurar la finalització entre la Trinitat Nova i 
l’estació de Can Cuiàs. Explica que la construcció de l’estació Casa de l’Aigua, així 
com el túnel subterrani que creuava Collserola, es van realitzar sota les premisses 
d’un estudi d’impacte mediambiental, dirigit, encarregat i projectat pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques del Govern de la Generalitat. 
Remarca que, a causa d’aquella intervenció, el barri de Trinitat Nova es va quedar 
sense camp municipal de futbol i, al seu torn, també va perdre part del col·lector 
que connectava amb el pont dels Tres Ulls. Afirma que des del 2000 fins al 2015 la 
zona va quedar molt desolada i no s’hi va fer cap acció de millora. Assenyala que, 
al gener del 2015, es va iniciar a la zona un projecte d’implantació de feixes 
agrícoles i senderes practicables. Explica que no s’ha finalitzat el projecte executiu 
i que avui queda una única feixa abandonada i sense cures adequades a l’arbrat. 
D’altra banda, afirma que hi ha unes terrasses nues, senderes no finalitzades i una 
de les feixes paralitzada. Afegeix que la zona és adjacent a unes instal·lacions 
d’Aigües Ter-Llobregat. 

Manifesta que plantegen la pregunta, tenint en compte que Collserola és parc 
natural des del 2010, que les obres dutes a terme fins ara a la zona no mostren 
cap resultat òptim des del punt de vista de la conservació del medi ambient i que 
la recuperació de les feixes forma part del projecte del Pla de barris. Tot seguit 
formula la pregunta, i assenyala que la informació que se’ls dóna del Pla de barris 
és molt poc concreta.

El Sr. Ximeno manifesta que s’ha fet un procés en el marc del Pla de barris amb 
els veïns i veïnes del barri de la Trinitat Nova, i s’han replantejat els objectius que 
ja s’havien establert abans, tenint com a eixos bàsics la connectivitat amb el parc 
de Collserola, la zona agrícola i l’estructura de les feixes, la instal·lació de l’espai 
esportiu i la restitució patrimonial del pont dels Tres Ulls. Explica que s’ha 
contractat un equip redactor de l’avantprojecte perquè vagi treballant en aquest 
procés amb les persones que participen en el Pla de barris, de manera que
l’avantprojecte i el procés de participació es faran en paral·lel. Afirma que 
preveuen que a l’abril del 2017 es presenti l’avantprojecte treballat amb els veïns i 
les veïnes i la preparació de la documentació per al concurs de metodologia 
posterior; que al setembre del 2017 es faci la contractació del nou projecte 
executiu; que entre el març i l’abril del 2018 es lliuri el projecte executiu, i que al
maig del 2018 es faci la licitació i l’inici d’obres. 

Conclou que s’ha obert un altre procés, ja que cap dels projectes executius que 
hi havia ha agradat a les persones que han participat en el procés del Pla de barris. 

La Sra. Lecha pregunta si s’està parlant de tot el Pla de barris de la Trinitat Nova 
o de les feixes en concret.

El Sr. Ximeno indica que de les feixes.

Es dóna per tractada.

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup

Del Grup Municipal CIU:

37. Que el govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 
aprovada a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de febrer de 2016, amb el 
contingut següent: "La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Instar el 
govern municipal a presentar un estudi sobre la creació del Consell Assessor 
d’Urbanisme de Barcelona en un termini de dos mesos com un òrgan de caràcter 
voluntari i complementari a l’organització municipal. Amb facultats informatives, 
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consultives i deliberatives per a millorar els processos de participació en matèria 
urbanística, formular i plantejar criteris i alternatives d’ordenació per tal d’assolir el 
consens necessari per les propostes de planejament".

El Sr. Martí subratlla que el mes que ve farà un any que esperen el compliment 
d’aquesta proposició, i demana que es doni ja resposta al compromís que va 
assumir el Govern en relació amb la constitució del Consell Assessor d’Urbanisme 
de Barcelona.

La Sra. Sanz explica que hi estan treballant però que no és un procés senzill, ja 
que han de desenvolupar el Consell Assessor d’Urbanisme amb determinació i amb 
participació. Manifesta que li sap greu no poder presentar ja una informació 
concreta, però que ho intentarà fer al més aviat possible. Afirma que estan d’acord 
en la creació d’aquest òrgan i que es comprometen a fer-ho en aquest mandat. 

Explica que s’ha complicat la manera de determinar les entitats i els experts que 
formaran part d’aquest organisme, però que estan intentant acabar de treballar 
una proposta per presentar-la a tots els grups. Demana una mica més de marge 
de temps, que es treballi aquesta proposta conjuntament i que s’entengui que 
aquests processos són lents. Destaca que es tracta d’un projecte que, si es fa bé, 
quedarà per sempre a la ciutat.

El Sr. Martí afirma que el seu grup també ha governat i sap el que costen les 
coses. Explica, però, que el sobta que la Sra. Sanz digui que es complirà la 
proposició en aquest mandat, quan estan parlant de presentar un estudi sobre la
constitució d’aquest consell, i ofereix l’ajuda del seu grup per fer-ho.

La Sra. Sanz manifesta que, si treballen plegats, segurament podran agilitzar-
ho. Aclareix que quan ha parlat de complir l’acord en aquest mandat es referia a
tenir el consell en actiu, i no pas a l’estudi. Explica que l’estudi implica moltes parts
(Participació, Serveis jurídics, etc.) i que volen que sigui concret i no només un 
estudi general. 

Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal C’s:

38. Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 
el estat d'execució de la proposta M1519/3110, aprovada en la sessió de 20 d'abril 
de 2016 amb el contingut següent: "La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
acorda: Instar el Govern municipal que, en el termini de tres mesos, elabori i posi 
en marxa una campanya de divulgació i conscienciació sobre la conveniència de 
disposar d’una assegurança de responsabilitat civil enfront de tercers per a circular 
en bicicleta".

El Sr. Blanco presenta el seguiment del prec, que recorda que es va acceptar fa 
nou mesos.

La Sra. Vidal explica que volien concretar aquesta campanya durant el 2016, 
però que, malgrat la importància que creuen que té, no han pogut fer-ho perquè ja 
s’havia llançat la campanya de la bici per a aquest any i no hi havia la possibilitat 
d’incorporar-hi aquesta qüestió.

Afirma que, ara que llançaran les següents fases de la campanya durant el 
2017, ja s’hi incorporarà aquesta petició i la treballaran des del Pacte per la 
mobilitat amb les associacions empresarials i les entitats ciclistes.

El Sr. Blanco manifesta que lamenta que no s’hagi pogut per fins ara, i que 
agrairan que se’ls mantingui informats de la planificació d’aquesta campanya.

La Sra. Vidal afirma que així ho faran.
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Es dóna per tractada.

Del Grup Municipal PP:

39. Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 
l'estat d'execució del prec M1519/2317, acceptat en la sessió de 20 de gener de 
2016, amb el contingut següent: "Instar el govern municipal a tramitar l’aprovació 
inicial del planejament urbanístic de la Verneda Industrial - Torrent de l’Estadella 
per consolidar el teixit industrial en aquella zona de la ciutat, en el període de 6 
mesos".

El Sr. Mulleras remarca que demà passat farà un any que es va acceptar aquest 
prec. Explica que consideren que fa molt de temps que la reindustrialització de la 
part nord de la ciutat està pendent, i que el Govern municipal ha de fer aquest 
planejament al més aviat possible per poder consolidar el teixit industrial i 
reindustrialitzar aquesta part de la ciutat.

La Sra. Sanz recorda que, quan van acceptar el prec, va dir que els terminis que 
des de l’oposició poden semblar raonables no són tan fàcils de complir quan els 
tècnics i tècniques fan moltes coses alhora. Manifesta que esperen que, amb el 
reforç de recursos humans que han fet, ara l’Ajuntament tindrà més personal per 
poder aprofundir i accelerar molts d’aquests processos.

Afirma que l’objectiu del Govern és aprovar aquesta modificació del PGM el 
2017. Explica que ara s’està acabant d’analitzar un document específic elaborat
pels serveis tècnics per transformar-lo en un avanç del pla, en el qual es proposa 
conservar el teixit existent per consolidar el sòl industrial i la indústria, posant en 
valor la tipologia d’indústria urbana, a més de remodelar uns carrers integrant-hi
arbrat i millorant-ne l’accessibilitat.

D’altra banda, assenyala que no s’ha de veure la Verneda Industrial - Torrent de 
l’Estadella com un espai aïllat del polígon de Montsolís, que està a tocar i té molt a 
veure amb el front Besòs. Explica que, en aquest sentit, estan treballant amb 
l’Ajuntament de Sant Adrià, a través del Consorci del Besòs, per acabar de poder 
combinar aquestes fases i tenir projectes en aquesta matèria el 2017. 

Diu al Sr. Mulleras que, si vol, li poden facilitar l’estudi inicial per poder-lo
analitzar conjuntament.

El Sr. Mulleras manifesta que agrairia que els poguessin facilitar aquest estudi.
Assenyala que a Barcelona hi ha dues zones pendents de reindustrialització i

sobre les quals hi ha un consens bastant majoritari entre els grups municipals de 
l’Ajuntament: la Verneda Industrial i la Marina del Prat Vermell. Explica que en el 
cas de la Verneda Industrial ja fa molt de temps que esperen que es pugui fer
aquesta reindustrialització amb una indústria que sigui neta i que ajudi a la
convivència i al desenvolupament de la zona. Demana que es faci al més aviat 
possible perquè és una zona que ho necessita.

La Sra. Sanz manifesta que intentaran fer-ho amb la màxima celeritat possible, 
ja que són els primers interessats a preservar i a activar aquest sòl industrial, 
tenint en compte les oportunitats que pot generar, la posada en marxa del Campus 
Diagonal-Besòs i la pèrdua recent d’un altre sòl destinat a usos industrials a l’àmbit 
de La Maquinista.

Es dóna per tractada.

VI) Mocions

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les
22.16 h.
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Acords
Acords de les sessions del mes de febrer de 2017

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Sessió de 14 de febrer de 2017.

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 de CIU:
1. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Que el govern municipal presenti 

en el termini de tres mesos un pla de reactivació econòmica pel Polígon Industrial 
del Bon Pastor i La Verneda Industrials així com també d'altres nuclis industrials, 
en els diferents àmbits d'actuació que contempli, entre altres extrems, la 
continuïtat del Grup de treball del Polígon Industrial, un pla d'inversions 
consensuat, la reordenació urbanística, la col·laboració de l'Ajuntament de Sant 
Adrià i especialment de l'AMB i la  Diputació de Barcelona, així com la dotació 
d'una  partida pressupostaria suficient.

Del Grup Municipal de C’s:

2. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Que el Govern municipal realitzi 
un anàlisi complert i general dels procediments establerts que determinin les 
quotes de les taxes municipals. 2. Que s'aprofundeixi en l'ús de les tecnologies a 
nivell general amb l'objectiu de desenvolupar procediments més eficients, 
disminuir el temps de procés i reduir el cost que suposa per a les persones, 
autònoms i empreses. 3. Que aquest anàlisi i els seus canvis estiguin previstos 
abans de la presentació de les Ordenances Fiscals per al 2018 i que el Govern 
municipal ho presenti a tots els Grups municipals en una reunió monogràfica, per 
tal de poder fer-hi aportacions al respecte.

Del Grup Municipal d’ERC:

3. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda instar al Govern municipal a crear 
un grup de treball amb tots els grups municipals per tal de poder analitzar les 
dades de la revisió cadastral i poder garantir que aquesta revisió no afectarà 
negativament als veïns i veïnes de Barcelona. La primera reunió d'aquest grup serà 
anterior a la propera Comissió d'Economia i Hisenda.

Declaracions Institucionals:

4. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: 1. Refermar la importància de la 
garantia del dret a Internet i de la lluita contra l'escletxa digital per garantir ciutats 
pròsperes i justes al segle XXI. 2. Destacar la importància de seguir estenent 
aquells serveis municipals destinats a fer accessibles de forma universal les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació. 3. Constatar les limitacions que 
l'actual regulació estatal i europea posa a aquests serveis actualment. 4. Saludar 
que la UE hagi pres consciència d'aquestes limitacions, i estigui articulant un 
projecte d'ajuda a les ciutats europees per facilitar el desplegament del WIFI, i 
demanar l'aplicació d'aquest projecte a la ciutat de Barcelona, mitjançant la 
iniciativa Wifi4BCN. 5. Instar als òrgans competents, començant pels de l'Estat 
espanyol, a iniciar els canvis normatius pertinents perquè les ciutats puguin proveir 
WIFI lliure i de major qualitat a tota la ciutadania. 6. Treballar amb totes aquelles 
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ciutats que comparteixin aquests objectius, per aconseguir les millores necessàries 
que reivindiquem.

5. La Comissió d'Economia i Hisenda acorda: Primer.- Refermar el compromís 
amb els drets i deures de les persones consumidores amb qualsevol de les formes 
de consum existents. Segon.- Sumar-se als diferents actes de celebració del Dia 
Internacional del Consum Responsable. Tercer.- Promoure el coneixement entre la 
ciutadania de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor i de la Junta Arbitral 
de Consum com a mecanisme de resolució de conflictes. Promoure l'adhesió per 
part de les empreses i prestadores de serveis a la JACB. Quart.- Promoure 
campanyes de conscienciació dels drets i dels deures dels consumidors així com la 
necessitat d'exercir un consum responsable amb harmonia amb el nostre entorn. 
Cinquè.- Fer arribar el contingut d'aquesta Declaració a les entitats del consum i a 
les diferents institucions i administracions amb responsabilitats amb l'àmbit del 
consum.

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, 

Sessió de 14 de febrer de 2017.

Part d’impuls i control

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 de CIU:

1. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a 
concretar l'actual model d'atenció i intervenció davant els assentaments irregulars 
que comporti cadascun dels següents aspectes: a. Diagnosi de la situació actual. b. 
Programes d'inserció laboral. c. Plans d'allotjament alternatiu. d. Plans de formació 
i millora de les capacitats de les persones per incrementar les oportunitats 
d'inserció laboral. e. Acompanyament per a regularitzar la seva situació 
administrativa. f. Convocatòria i celebració periòdica de les Taules de Seguiment, 
política i social, per informar als diferents agents.

Del Grup Municipal de C’s:

2. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 
municipal de l'Ajuntament de Barcelona insti i doti de recursos al Consorci 
d'Educació per solucionar de manera immediata els problemes d’infraestructures
de l'escola Ítaca comentats anteriorment. I que per tal d'evitar que això torni a 
succeir demanem al Govern municipal de l'Ajuntament de Barcelona que insti al 
Consorci d'Educació  per solucionar les deficiències estructurals detectades en els 
centres educatius de Barcelona i que s'informi cada any de l'estat d'execució de les 
actuacions que s'hagin portat a terme.

Del Grup Municipal d’ERC:

3. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 
municipal, com a part del Consorci d'Educació de Barcelona, treballi per no 
augmentar el número de grups addicionals a la ciutat i a continuar treballant per
adequar l'oferta inicial a les necessitats d'escolarització.



NÚM. 6 28-2-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1543

Del Grup Municipal del PP:

4. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 
municipal a estudiar l'obertura d'un Museu del Llibre, que reculli la història de 
l'edició de llibres a Barcelona, amb espais dedicats a tots aquells escriptors 
il·lustres que han passat èpoques de la seva vida a la nostra ciutat. El Govern 
municipal traslladarà l'estudi realitzat als Grups Municipals perquè pugui ser 
valorat.

Del Grup Municipal de la CUP:

5. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 
municipal continuï realitzant les avaluacions que es porten a terme habitualment 
en el compliment dels plecs de contractació per part de l'empresa CLECE en el 
servei de l'equipament integral Meridiana incloent entre d'altres:  la cobertura de 
les baixes, perfils professionals, relació de les categories laborals amb els sous 
corresponents, hores realitzades per les treballadores i serveis gratuïts d'higiene i 
de bugaderia. En cas que es detectin incompliments, adoptar les mesures 
necessàries previstes en el plec de condicions i en el si de la legislació per garantir 
la qualitat del servei i els drets de les treballadores.

Declaracions Institucionals:

6. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Adquirir un 
compromís públic real amb les necessitats i els drets de la infància i l'adolescència, 
i en particular de les nenes i els nens que es troben en situacions de violència en el 
nucli familiar, hagi estat o no denunciada aquesta violència. 2. Garantir una 
formació als/les professionals dels equips d'infància i de violència masclista (CSS, 
SAH, SARA, PIADs) i els serveis d'infància (EAIAs) de l'Ajuntament sobre aquests 
casos integrant tant la perspectiva de gènere com la de la infància i l'adolescència, 
i treballar per una major coordinació dels mateixos actors. 3. Traslladar al Circuit 
Barcelona contra la violència masclista el compromís municipal i així sumar 
esforços amb la resta d'institucions per tal d'impulsar estratègies de formació a 
professionals que en formen part. 4. Instar a la Generalitat a promocionar equips o 
serveis de valoració de la situació dels infants i l'escolta activa de la veu d'aquests 
infants i adolescents, com ara els Equips d'Assessorament Tècnic Civil en l'Àmbit 
de Família (EATAF), dotant-los del personal necessari i de la formació en 
perspectiva de gènere i en violència masclista imprescindible per a la valoració 
d'aquests casos. 5. Establir un diàleg amb diferents col·legis professionals 
(psicologia, advocacia, medicina, treball social, etc.) per garantir que el SAP no 
s'utilitza com a referència vàlida ni en formacions ni en les pràctiques 
professionals, així com promoure la inclusió de la perspectiva de gènere en la 
formació al voltant de conceptes com el d'interferències parentals. 6. Impulsar que 
als centres escolars i d'altres serveis d'infància i adolescència es proporcionin 
espais d'escolta activa amb els infants i adolescents que viuen aquestes situacions, 
i es disposi d'un circuit clar per informar als serveis corresponents quan calgui.

7. La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports mostra el seu ferm rebuig cap 
a la mutilació genital femenina i declara el seu compromís a contribuir a eliminar la 
mutilació genital femenina i a donar el màxim suport a qui la pateix. Tanmateix 
considera necessari intensificar la col·laboració amb la societat civil i les 
associacions especialitzades, per promoure la consciència social necessària per 
identificar els riscos que implica, impulsar accions per prevenir la seva pràctica, 
per garantir la recuperació i protecció de les dones i nenes que han patit o estan 
en risc de patir mutilació genital, i per facilitar la formació a professionals soci-
sanitaris, treballadors i treballadores de l'àmbit jurídic, policial i educatiu.
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I 
SEGURETAT I PREVENCIÓ, 

Sessió de 15 de febrer de  2017.

Part Decisòria / Executiva

a) Proposta d’acord

1. Declarar, de conformitat amb allò disposat a l’article 18.2 de les Normes 
Reguladores del Funcionament dels Districtes, i a sol·licitud de la senyora Carolina 
Recio Cáceres, la compatibilitat entre el seu càrrec com a Consellera del Districte 
de Nou Barris, per al qual fou nomenada per Decret de l’Alcaldia del 24 de juliol de 
2015, passant-lo a exercir en règim de dedicació parcial, en un percentatge del 
75%, en virtut de la resolució de la Regidora del Districte de 3 de setembre de 
2015, i l’activitat pública per compte aliena com a professora associada al 
Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona fins al dia 31 
d’agost de 2017. La dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i 
haurà de desenvolupar-se en horari no coincident amb el propi de la seva dedicació
municipal. Aquesta autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es contenen en la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions Públiques i d’altra normativa aplicable, en especial, les establertes 
en les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes que s’han esmentat. 
En tot cas, la present autorització perdrà vigència per canvi de lloc de treball 
municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix.

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 de C’s:

2. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: Que per part del Govern municipal i de conformitat amb 
l'establert al Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'elabori un protocol per a la 
contractació d'obres, serveis i subministraments, amb la finalitat que no es puguin 
celebrar contractes amb empreses i UTES condemnades per causes de corrupció i 
finançament il·legal de partits o frau.

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
Es fa constar que les Proposicions amb contingut de Declaració institucional 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 de BnComú:

3. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i 
Prevenció acorda: 1. Expressar el nostre suport i solidaritat amb les ciutats nord-
americanes per tal d'impulsar, amb altres ciutats europees, aquelles accions que 
ens permetin fer front a l'avanç del racisme i la discriminació i defensar 
conjuntament els valors i principis democràtics, així com els drets fonamentals i les 
llibertats públiques. 2. Mostrar la nostra solidaritat amb totes aquelles persones i 
col·lectius que puguin ser objecte de discriminació per part del nou govern nord-
americà i expressar la nostra oposició a la discriminació, tant als Estats Units com 
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a qualsevol Estat d'Europa, per raons de sexe, raça, religió o nacionalitat. 3. 
Condemnar el tracte que el govern dels Estats Units vol donar als refugiats i 
expressar alhora el nostre rebuig al tracte que el govern espanyol i altres estats 
europeus estan donant a aquelles persones que fugen de conflictes armats. En 
aquest sentit, exigim investigacions independents sobre les violacions dels drets 
humans que s'hagin pogut donar a les fronteres de la UE. 4. Que el govern traslladi 
aquests acords als fòrums multilaterals municipals, així com a les xarxes 
internacionals de ciutats en què participa: Ciutats i Governs Locals Units, 
Metròpolis, Eurocities, UCCI, Ciutats Educadores, entre altres.

Del Grup Municipal de CiU:

4. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: Primer. Donar suport a tots els representants polítics que estan 
sent investigats i encausats, per defensar el dret a decidir dels catalans i 
catalanes. Segon. Instar a aquest Ajuntament a manifestar-se en contra de la 
politització de la justícia i manca total de voluntat de diàleg per part de l'Estat 
Espanyol. Tercer. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la 
Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a 
l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al 
Govern espanyol i al Parlament Europeu.

Del Grup Municipal d’ERC:

5. La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, i Seguretat i 
Prevenció acorda: Instar al Govern espanyol a garantir el bon funcionament del 
Port de Barcelona i assegurar els drets laborals dels seus treballadors, assolits 
després de molts esforços i lluites.

Declaració Institucional:

6. La Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i 
Prevenció acorda: Primer.- Instar al Govern de l'Estat a complir amb el compromís 
davant la UE del 2015 d'acollida de les 17.337 persones refugiades. Per facilitar-
ho, l'Ajuntament de Barcelona s'ofereix, un cop més, a realitzar la reubicació 
directa de persones refugiades entre ciutats amb les que té acords. Segon.- Instar 
al Govern de l'Estat al replantejament del procediment d'atenció social a 
sol·licitants d'asil a Espanya, establint sistemes de coordinació eficaços amb les 
Comunitats Autònomes i les principals ciutats. Tercer.- Instar al Govern de l'Estat a 
que un percentatge dels Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) sigui transferit als 
municipis per destinar-lo efectivament a l'acollida de refugiats. Quart.- Declarar 
l'Ajuntament de Barcelona municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa 
Vostra. Cinquè.- Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la 
convocatòria de manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es 
celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer. 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT

Sessió de 15 de febrer de 2017.

Part Decisòria / Executiva

a) Propostes d’acord

1. Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres a 
realitzar en el pati central i dintre de la part catalogada de l’edifici conegut com el 
Palau Solterra-Barberà, avinguda Portal de l'Àngel, núm. 9, catalogat d’interès 
local amb nivell de protecció B i, de conformitat amb l’Ordenança Fiscal 2.1 per a 
l’any 2015, concedir a Hennes & Mauritz, SL, una bonificació del 50% sobre la 
quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres generada per l’admissió 
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del comunicat d’obres, del 5 de gener de 2015, per a la seva realització, donat que 
s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en relació a 
l’aplicació de la bonificació i a la seva quantia. D’aquesta manera la quota de 
l’Impost sobre instal·lacions, construccions i obres que ascendeix a 816,06 euros, 
es redueix en un 50%, la qual cosa representa una bonificació de 408,03 euros, 
quedant només obligat a pagar 408,03 euros per aquest concepte. Donar trasllat a 
l’institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents.

2. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i 
vehicles de Barcelona, aprovada pel Consell Plenari Municipal el 27 de novembre 
de 1998, per tal d’incloure-hi determinacions relatives als vehicles de mobilitat 
personal, al transport de mercaderies, al de mercaderies perilloses i al transport 
escolar; sotmetre-la a informació pública per un termini de trenta dies, de 
conformitat amb allò disposat a l'article 112 del Reglament Orgànic Municipal; 
publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web 
municipal.

3. Desistir del procediment per a la tramitació de la Modificació del Pla General 
Metropolita per a l'emplaçament de l'equipament penitenciari de la Zona Franca i 
Modificació Puntual de MPGM de la subzona 22AL, d’iniciativa municipal, aprovat 
inicialment per la Comissió d’Habitat Urbà i Medi Ambient en sessió de 19 de març 
de 2015,  pels motius exposats a l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït a efectes de 
motivació.

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 de CiU:

4. Que el govern municipal prengui les mesures necessàries per tal de presentar 
a la ciutadania i aquesta Comissió en un termini de 6 mesos, un Pla director del 
vehicle elèctric i electrificació de la mobilitat per a la ciutat de Barcelona, que 
assoleixi entre d'altres objectius: 1) Estratègia definida per implantar els 
dispositius de recàrrega lenta als aparcaments soterranis de BSM i a les places 
regulades públiques en superfície. 2) Establiment de convenis amb empreses de 
car-sharing de vehicles elèctrics per facilitar la capil·laritat de l'oferta 
d'estacionament. 3) Planificació temporal i pressupost definit al detall de 
l'electrificació de la flota municipal de vehicles i de la flota d'autobusos de TMB. 4) 
Foment de la recàrrega en garatges privats i en comunitats de veïns amb places 
d'aparcament. 5) Creació d'una oficina o punt d'atenció per tal que la ciutadania 
pugui rebre assessorament o informació per instal·lar a les places de pàrquing 
punts de recàrrega privats. 6) Coordinació amb els programes que estan impulsant 
la resta d'administracions que treballen en aquest àmbit, així amb la plataforma 
Alive.

Del Grup Municipal de C’s:

5. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: Que es defineixi una 
nova estratègia de gestió i promoció de la bicicleta com a mitjà de transport, amb 
els objectius d'assolir una implantació territorial d'àmbit metropolità i millorar la 
qualitat del servei mitjançant  noves tecnologies. Aquesta estratègia hauria de 
contemplar, entre d'altres, els aspectes següents: 1) Que el nou contracte del 
Bicing inclogui major cobertura territorial en els barris amb una orografia de 
muntanya, incrementant el nombre de bicicletes elèctriques. 2) Que el nou 
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contracte de Bicing inclogui un salt qualitatiu en la qualitat del servei mitjançant la 
implementació de les noves tecnologies. 3) Desenvolupar un pla d’electrificació de 
la bicicleta al “Bicing” per poder continuar avançant en aquest mode de 
desplaçament. 4) Que l'Ajuntament de Barcelona estudiï la possibilitat de ser el 
propietari de les patents dels elements del nou contracte del Bicing i de que el 
sistema es desenvolupi sobre tecnologies estandarditzades, de manera que es 
pugui garantir en tot moment la concurrència d'empreses en nous contractes o 
ampliacions, sense que es generin dependències tecnològiques. 5) Que 
l'Ajuntament de Barcelona, pogués cedir en tot cas els drets d'usos de les patents 
esmentades a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per tal que es pugui estudiar la 
implantació d’un servei de Bicing metropolità. 6) Que en la mesura del possible, les 
noves estacions de Bicing s'alimentin de fonts d'energia renovables. 7) Que, de 
forma paral·lela al Bicing, s’estudiï la possibilitat d'implantar sistemes de Bicibox o 
àrees d'aparcament segur de bicicletes facilitant, així mateix, l'ús de bicicletes 
privades.

Del Grup Municipal d’ERC:

6. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda instar al govern 
municipal a concertar els usos de l'edifici d'El Borsí, de titularitat municipal, amb la 
plataforma veïnal El Borsí per al Barri, de manera que se li doni l'ús com a 
equipament municipal que els veïns i veïnes considerin més oportú per a respondre 
a les necessitats de la gent del Gòtic.

Del Grup Municipal del PP:

7. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda: - Instar a l'Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) per tal que es deixi sense efecte la caducitat dels 
títols de transport que no han sofert increment tarifari d'un any per l'altre. - Instar 
a l'Ajuntament de Barcelona que dediqui esforços conjuntament amb l'Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) per a impulsar de forma decidida la implantació del 
sistema T-Mobilitat, com a solució definitiva a la problemàtica vinculada a la 
caducitat dels títols de transport.

Del Grup Municipal de la CUP:

8. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat acorda encarregar al govern 
l'aportació en aquesta comissió en el termini de sis mesos els estudis següents: 1) 
Estudi del cost del rescat de la concessió actual de l'explotació del TRAM tant al 
Besós com al Llobregat, que inclogui un càlcul i previsió de la recuperació d'aquest 
cost en cas que es rescatés, tenint en compte el cànon anual que reben les 
concessionàries així com la resta d'ingressos derivats de la seva explotació. 2) 
Estudi sobre mecanismes i fórmules jurídiques, econòmiques i tècniques que 
permetin garantir la titularitat i gestió 100% públiques en cas d'ampliar el traçat 
actual del tramvia i, en particular, de la unió del TRAMBaix i el TRAMBesós per 
l'avinguda Diagonal.

Moció:

9. Suspendre, de conformitat amb l'article 73.1 del Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i d'acord amb les 
determinacions de l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 
l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord, la tramitació de 
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística, i 
l'atorgament de llicències i/o comunicats d'obres de parcel·lació de terrenys, 
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació 
o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals 
connexes establerts per la legislació sectorial, en els àmbits del Districte de 
l'Eixample delimitats i grafiats en el plànol de suspensió que figura en l'expedient, 
elaborat de conformitat amb el punt 3 de l'esmentat article 73 del TRLU; precisar 
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que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs a la 
tramitació d'una Modificació de Pla General en els esmentats àmbits del Districte 
de l'Eixample; determinar, també, a l'empara de l'article 74.1 de l'esmentat text 
legal, que el termini de suspensió serà, com a màxim, d'un any, a comptar des de 
la publicació al BOPB d'aquest acord; i publicar el present acord en el Butlletí de la 
Província.
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DISPOSICIONS GENERALS

Acords dels òrgans de govern

Modificacions de crèdit Pressupost 2015 prorrogat

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 15 de desembre de 2016
Expedient núm.3-1612016

INGRESSOS

Partida Descripció Alta

0701/45083/93219 Aportacions Generalitat de Catalunya per Fons de 
Foment del Turisme (2on. Trimestre 2016). 
Consorci de Turisme

1.113.888,46

TOTAL 1.113.888,46

DESPESES

Partida Descripció Alta

0702/46712/43211 A Consorci de Turisme de Barcelona per aportacions 
de la Generalitat de Catalunya per Fons de Foment 
del Turisme. De l’ingrés del 2on.Trimestre de 2016.

1.113.888,46

TOTAL 1.113.888,46

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 15 de desembre de 2016
Expedient núm.3-163/2016

INGRESSOS

Partida Descripció Alta

0702/45100/93219 Aportació de la Generalitat de Catalunya – Servei 
d’Ocupació (SOC). Programa Treball i Formació 
(Xarxa d’impulsors del Programa Garantia Juvenil a 
Catalunya).

128.000,00

TOTAL 128.000,00
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DESPESES

Partida Descripció Alta

0702/44400/43311 A Barcelona Activa. Aportació Generalitat de 
Catalunya (SOC) per Programa Treball i Formació 
(Xarxa d’impulsors del Programa Garantia Juvenil a 
Catalunya).

128.000,00

TOTAL 128.000,00

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 15 de desembre de 2016
Expedient núm.3-164/2016

INGRESSOS

Partida Descripció Alta

0702/45100/93219 Aportació de la Generalitat de Catalunya – Servei 
d’Ocupació (SOC). Programa Treball i Formació 
(subvencions a persones en situació d’atur 
beneficiàries de la renda mínima d’inserció).

549.580,13

TOTAL 549.580,13

DESPESES

Partida Descripció Alta

0702/44400/43311 A Barcelona Activa. Aportació Generalitat de 
Catalunya (SOC) per Programa Treball i Formació 
(subvencions a persones en situació d’atur 
beneficiàries de la renda mínima d’inserció).

549.580,13

TOTAL 549.580,13

Aprovades per acord de la Comissió de Govern del dia 15 de desembre de 2016
Expedient núm.3-165/2016

INGRESSOS

Partida Descripció Alta

0701/47000/93219 Aportació de Metròpolis Centre Especial de Treball 
S.L. per atendre despeses del Programa Temps de 
Barri Temps per tu segons Conveni de Col·laboració 
de data 29 de gener de 2016

5.990,00

TOTAL 5.990,00 
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DESPESES

Partida Descripció Alta

0701/22719/43352 A altres contractes. Aportació de Metròpolis Centre 
Especial de Treball S.L. per atendre despeses del 
Programa Temps de Barri Temps per tu.

5.990,00

TOTAL 5.990,00

Modificacions de crèdit Pressupost 2017

TRANSFERÈNCIES

Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 9 de febrer de 2017
Expedient núm. 3-001/2017

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass.

Descripció Altes Baixes

603 D/22109/92011 MC7(0) Despeses Impremta Districte de 
Sants

0 15.000,00

101 D/22109/92012 MC8(0) Despeses Impremta Districte de 
Sants

15.000,00 0

606 D/22003/92011 MC7(0) Despeses Impremta Districte de 
Gràcia

0 500

101 D/22109/92012 MC8(0) Despeses Impremta Districte de 
Gràcia

500 0

601 D/22109/92012 MC7(0) Despeses Impremta Districte de 
Ciutat Vella

0 20.000,00

101 D/22109/92012 MC8(0) Despeses Impremta Districte de 
Ciutat Vella

20.000,00 0

401 D/15100/13212 MC8(0) Servei Reforç GU cavalcades Reis 
2017

3.087,64 0

606 D/22712/15344 MC7(0) Servei Extraordinari Guardia 
Urbana

0 11.611,64

401 D/15100/13212 MC8(0) Servei Extraordinari Guardia 
Urbana

11.611,64 0

610 D/22610/15343 MC7(0) Servei Reforç GU cavalcades Reis 
2017

0 3.087,64

608 D/22719/33711 MC8(0) Gestió de Centre Cívic Torre 
Llobeta

191.520,00 0

606 D/48999/33711 MC8(0) Centre Cívic la Sedeta 67.813,10 0

606 D/48999/23232 MC7(0) A gestió de Serveis de Casals i 
espais Gent Gran

0 61.700,00

606 D/22719/23232 MC8(0) Gestió de Serveis de Casals i 
espais Gent Gran

61.700,00 0

608 D/48998/33711 MC7(0) A gestió de Centre Cívic Torre 
Llobeta

0 191.520,00

606 D/22719/33711 MC7(0) Centre Cívic la Sedeta 0 67.813,10

TOTAL 371.232,38 371.232,38
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Aprovades per acord de la Comissió de Govern de 9 de febrer de 2016
Expedient núm. 3-007/2017

Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus 

Ass.

Descripció Altes Baixes

201 D/48939/23151 MC7(0)
Subvencions persones amb 
pocs recursos 0 3.500.000,00

701 D/48939/23151 MC8(0)
Subvencions persones amb 
pocs recursos

TOTAL 3.500.000,00 3.500.000,00

La Comissió de Govern en sessió del 16 de febrer de 2017 ha acordat:

Aprovar les modificacions en l’organigrama de la Gerència del Districte de Ciutat 
Vella, i la Gerència del Districte de Nou Barris, assignant les adscripcions, 
denominacions i funcions al òrgans afectats, tal i com es detalla als annexos.

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.

Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 
i Seguretat i Prevenció.

Annex 1. Descripció de les funcions dels òrgans afectats

Denominació: Departament Zona Nord 

Òrgan superior immediat: Gerència del Districte de Nou Barris
Nivell Associat: 26

Missió:

Planificació de l’execució i de la interlocució tècnica amb el teixit associatiu i 
els ciutadans i ciutadanes, sobre els serveis que es desenvolupen a la zona 
nord en l'àmbit de l'acció social, la participació, l'educació, la cultura, 
l’esport, el benestar, la promoció social, el desenvolupament econòmic, 
l'acció comunitària, els serveis de prevenció i el dret a l’habitatge.

Funcions:

Impulsar, coordinar i executar, segons la planificació de la Direcció del 
Districte, els projectes aprovats per als barris que conformen l’anomenada 
Zona Nord de Nou Barris, tan en aspectes de la seva implementació com en 
la relació amb el teixit social.
Coordinar el conjunt de les actuacions programades que es planifiquin i que 
s’executin des de l’àmbit municipal a la  zona.
Liderar i coordinar el desenvolupament dels plans estratègics i els 
programes definits per a la zona.
Garantir la globalitat i la transversalitat del conjunt de les accions, projectes 
i serveis que es donen al territori.
Potenciar la proximitat de l'actuació municipal.
Proposar iniciatives per poder millorar el benestar de les persones de la 
zona. 



NÚM. 6 28-2-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1553

Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment 
de les seves funcions.

Annex 2. Modificació d’òrgans i adscripcions 

Traslladar el Departament de Recursos Interns (O 05272001) i el Departament 
de Comunicació (O 07024713) del Districte de Ciutat Vella, de la Direcció de 
Serveis Generals del Districte de Ciutat Vella a la Gerència del Districte de Ciutat 
Vella (O 06322371). 

Amortitzar la Direcció de Serveis Generals del Districte de Ciutat Vella (O
07024703).

Crear el Departament Zona Nord, adscrit a la Gerència del Districte de Nou 
Barris (O 06322440), amb les funcions que es detallen als annexos i assignar-li
una dotació del lloc de Cap de Departament 1 [40.10.GE.10] del vigent Catàleg de 
Llocs de Treball.

* * *

La Comissió de Govern, en sessió del dia 22/12/2016, ha adoptat el següent 
acord:

Aprovar l’encàrrec de gestió a BARCELONA ACTIVA SAU SPM, mitjà propi de 
l’Ajuntament de Barcelona, per a la implementació de l’impuls i dinamització dels 
sectors Moda, LGBT i city branding, per disposar dels mitjans humans, materials i 
tècnics adients, d’acord amb les prescripcions generals de l’encàrrec que figuren a 
l’expedient.

Autoritzar i disposar la despesa per un import de 2.900.000€ amb caràcter 
plurianual corresponent a 1.000.000 € a l’any 2017, 1.300.000 € a l’any 2018  i 
600.000 € corresponents a l’any 2019, subjectes a disponibilitat pressupostària, 
amb càrrec al pressupost i partida 44400-43321-0702, a favor de Barcelona Activa 
SAU SPM amb NIF A58295296

PRESCRIPCIONS GENERALS DE L’ENCARREC DE GESTIÓ DE LA GERÈNCIA 
D’EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A 
BARCELONA ACTIVA, SAU SPM PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA 
PROMOCIÓ DEL CITY BRANDING I DE 2 NOUS SECTORS ECONÒMICS 
ESTRATÈGICS

Clàusula 1a - Objecte 

L’objecte del present encàrrec a BARCELONA ACTIVA SAU SPM són les tasques 
d’assistència tècnica per la implementació i la posada en marxa de programes de 
promoció, dinamització i impuls dels sectors de: 

- El city branding 
- La moda i les indústries associades 
- El col·lectiu LGBT (lesbianes, gais, bisexuals i persones transgènere) 

Clàusula 2a - Finançament de l’activitat encarregada 

L’import de la despesa prevista pels propers 3 anys és de 2.900.000 €, que 
inclou tant les despeses de personal, com les despeses en béns i serveis per 
impulsar i dinamitzar els tres àmbits de treball. 

El finançament de les esmentades actuacions seran a càrrec dels pressupostos 
de 2017, 2018 i 2019 de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació i estarà 
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condicionat per l’existència de crèdit adequat i suficient en els Pressupostos 
generals aprovats en cadascuna de les anualitats. 

La seva distribució serà: 

Pressupost exercici 2017: 1.000.000 euros 
Pressupost exercici 2018: 1.300.000 euros 
Pressupost exercici 2019: 600.000 euros 

Clàusula 3a - Duració de l’encàrrec 

El termini de l’encàrrec serà des de gener del 2017 fins al maig del 2019. 

Clàusula 4a - Responsable de l’encàrrec 

La responsabilitat de l’encàrrec serà de la Tinència d’Empresa Cultura i 
Innovació de l’Ajuntament de Barcelona. 

Barcelona Activa SAU SPM nomenarà a quatre persones responsables de 
l’execució dels projectes, en consens amb la Gerència de la Segona Tinència. 

Es preveu els següents perfils: 3 tècnics/ques o persones especialitzades 
responsables d’impulsar l’execució de les mesures, programes i accions per 
dinamitzar i promocionar els esmentats nous sectors econòmics d’interès per a 
l’economia de Barcelona, en coordinació amb altres Direccions de Barcelona Activa 
SAU SPM. També es preveu 1 suport administratiu.

Clàusula 5a - Contractació 

Els contractes que celebri BARCELONA ACTIVA SAU SPM per a la realització de 
l’objecte de l’encàrrec de gestió es faran d’acord amb la legislació en matèria de 
contractació administrativa i de contractació de personal, en els termes establerts 
en l’article 4.1 h) del TRLCSP 

Clàusula 6a - Causes de resolució

Són causes específiques de resolució: 
Revocació de l’encàrrec acordada per l’òrgan municipal competent. 
Finalització del termini de vigència establert, llevat que s’acordi la seva 
pròrroga. 

Clàusula 7a - Facultats 

L'Ajuntament tindrà les facultats següents: 
- Ordenar discrecionalment les modificacions de l’encàrrec que aconsellin 
l'interès públic. 
- Controlar i fiscalitzar les actuacions realitzades en el marc d’aquest 
encàrrec. 

Barcelona, 7 de febrer de 2017. El secretari delegat, Angel Pascual i Oliva.

* * *

La Comissió de Govern, en sessió del dia 29/12/2016, ha adoptat el següent 
acord:

Aprovar l’encomana de gestió a la Fundació Barcelona Institute of Technology 
for the habitat (BIT HABITAT) per a l’assistència tècnica per a crear, impulsar i 
dinamitzar la Comissió de Coordinació del 22 @, d’acord amb les prescripcions
generals de l’encàrrec que figuren a l’expedient.

Autoritzar i disposar la despesa per un import de 726.600,00 euros, amb càrrec 
als pressupostos de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació dels exercicis 2017 
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(244.200,00 euros), 2018 (241.200,00 euros) i 2019 (241.200,00 euros), 
subjectes a l’existència de crèdit adequat i suficient, a favor de la Fundació 
Barcelona Institute of Technology for the habitat (BIT HABITAT).

PRESCRIPCIONS GENERALS DE L’ENCARREC DE GESTIÓ DE LA GERÈNCIA 
D’EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A 
LA FUNDACIÓ BARCELONA INSTIUTE OF TECHNOLOGY PER A LA CREACIÓ, 
IMPULS I DINAMITZACIÓ DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE 22@. I
LLAVORS EL TEXT CORRESPONENT

Clàusula 1a – Objecte

L’objecte del present encàrrec a la FUNDACIÓ BARCELONA INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY són les tasques de definició, impuls i dinamització de la Comissió de 
Coordinació de 22@, que té la missió de coordinar, com a administració local, totes 
aquelles actuacions que s’estan duent a terme en el marc del Projecte 22@, 
donant la millor resposta a les necessitats del ciutadans i empreses i continuant la 
promoció i evolució del projecte.

Clàusula 2a - Finançament de l’activitat encarregada

L’import de la despesa prevista pels propers 3 anys és de 726.600,00 €, que 
inclou tant les despeses de personal, com les despeses en béns i serveis per 
impulsar i dinamitzar la Comissió de Coordinació.

El finançament de les esmentades actuacions seran a càrrec dels pressupostos 
de 2017, 2018 i 2019 de la Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació i estarà 
condicionat per l’existència de crèdit adequat i suficient en els Pressupostos 
generals aprovats en cadascuna de les anualitats.

Clàusula 3a - Duració de l’encàrrec 

El termini de l’encàrrec serà des de gener del 2017 fins al desembre del 2019.

Clàusula 4a - Responsable de l’encàrrec

La responsabilitat de l’encàrrec serà de la Tinència d’Empresa Cultura i 
Innovació de l’Ajuntament de Barcelona.

La Fundació BIT nomenarà a 3 persones responsables de l’execució del projecte, 
en consens amb la Gerència de la Segona Tinència.

Es preveu els següents perfils: 
Tècnic/a amb formació d’arquitecte, amb experiència pel que fa al 
planejament urbanístic.
Tècnic/a economista, amb experiència pel que fa a la comunicació i 
promoció de projectes.
Auxiliar administratiu/va.

Clàusula 5a - Contractació 

Els contractes que celebri la FUNDACIÓ BIT per a la realització de l’objecte de 
l’encàrrec de gestió es faran d’acord amb la legislació en matèria de contractació 
administrativa i de contractació de personal, en els termes establerts en l’article 
4.1 h) del TRLCSP

Clàusula 6a - Causes de resolució

Són causes específiques de resolució:

Revocació de l’encàrrec acordada per l’òrgan municipal competent.
Finalització del termini de vigència establert, llevat que s’acordi la seva 
pròrroga.
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Clàusula 7a – Facultats

L'Ajuntament tindrà les facultats següents:
Ordenar discrecionalment les modificacions de l’encàrrec que aconsellin 
l'interès públic.
Controlar i fiscalitzar les actuacions realitzades en el marc d’aquest 
encàrrec.

Barcelona, 7 de febrer de 2017. El secretari delegat, Angel Pascual i Oliva.

* * * 

La Comissió de Govern, en sessió del dia 29/12/2016, ha adoptat el següent 
acord:

Aprovar l’encàrrec de gestió a MERCABARNA SA per la realització d’un estudi 
sobre el sector de la restauració a Barcelona per l’any 2016 per la posada en 
marxa de l’Observatori de la restauració, d’acord amb les prescripcions generals de 
l’encàrrec que figuren a l’expedient”.

Autoritzar i disposar la despesa per un import de 25.000,00  euros 
corresponents a l’exercici 2016, amb càrrec a la partida 0701/48903/43141 de la 
Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació, a favor de de l’empresa pública 
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA SOCIEDAD ANÒNIMA 
(MERCABARNA).

PRESCRIPCIONS GENERALS DE L’ENCARREC DE GESTIÓ DE LA GERÈNCIA 
D’EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A 
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA SOCIEDAD ANÒNIMA 
(MERCABARNA) PER LA POSADA EN MARXA DE L’OBSERVATORI DE LA 
RESTAURACIÓ A BARCELONA

Clàusula 1a.- Objecte

És objecte del present, l’encàrrec de gestió a Mercabarna  per la realització d’un 
estudi sobre el sector de la restauració a la ciutat per l’any 2016, que servirà 
d’embrió del futur Observatori de la Restauració a Barcelona. 

La finalitat d’aquest estudi serà obtenir dades sobre el sector de la restauració a 
la ciutat de Barcelona per l’any 2016, que pugui servir de base per l’establiment 
del futur observatori de la restauració a Barcelona.

Es vol construir un model d’estimació del sector de la restauració a la ciutat, 
amb informació per barris, sobre la seva dimensió, tendències en vendes i tràfic, 
despesa mitja per visita, i tipologia de consumidor. L’estudi vol ser un anàlisis del 
volum i tendències del sector de la Restauració a Barcelona a l’any 2016.

Clàusula 2a.-Finançament de l’activitat encarregada

El finançament de les esmentades actuacions, pressupostades en 25.000 euros, 
seran a càrrec del pressupost de Mercabarna SA.

L’Ajuntament de Barcelona realitzarà una transferència a Mercabarna SA per 
l’import de 25.000 euros, per tal de compensar aquesta despesa. La transferència 
es farà a càrrec del pressupost de la Direcció de Comerç corresponent a l’any 
2016.
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Clàusula 3a.- Duració de l’encàrrec 

El termini de l’encàrrec serà de quatre mesos.

II. GESTIÓ 

Clàusula 4a.- Responsable de l’encàrrec

El Responsable de l’Encàrrec serà la Regidoria de Comerç i Mercats de 
l’Ajuntament de Barcelona, que actuarà a través de la Direcció de Comerç.

Per part de Mercabarna actuarà com a responsable de l’estudi al Director de 
l’Àrea d’Estratègia que es coordinarà  amb la persona que indiqui  la Regidoria de 
Comerç i Mercats.

Al responsable de l’encàrrec li correspondrà supervisar la seva execució i 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la seva correcta realització.

Clàusula 5a.- Contractació 

Els contractes que celebri Mercabarna  per a la realització de l’objecte de 
l’encàrrec de gestió es faran d’acord amb la legislació de contractació, en els 
termes establerts en l’article 4.1n) del TRLCSP

III. CAUSES DE RESOLUCIÓ

Clàusula 6a.- Causes de resolució

Són causes específiques de resolució:

Revocació de l’encàrrec acordada per l’òrgan municipal competent
Finalització del termini de vigència establert, llevat que s’acordi la seva 
pròrroga

VII. FACULTATS DE L’AJUNTAMENT

Clàusula 7a.- Facultats

L'Ajuntament tindrà les facultats següents:

Ordenar discrecionalment les modificacions de l’encàrrec que aconsellin 
l'interès públic.
Controlar i fiscalitzar les actuacions realitzades en el marc d’aquest 
encàrrec.

Barcelona, 7 de febrer de 2017. El secretari delegat, Angel Pascual i Oliva.
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Decrets de l’Alcaldia
Decret. L'alcaldessa, en ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per 

l’article 13è de la Carta de Barcelona,

Disposa:

Aprovar la denominació de carrer de Joana Alemany, per al vial emplaçat entre 
el carrer de l'Harmonia i el carrer d'Hipàtia d'Alexandria, al Districte d'Horta-
Guinardó. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania 
Participació, Seguretat i Prevenció.

Barcelona, 24 de febrer de 2017. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
(Ref. 562/2017)
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CARTIPÀS

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la
Carta Municipal de Barcelona i el que determinen els respectius Estatuts dels 
diferents Instituts,

Disposo:

Designar com a membre dels òrgans de govern dels Instituts Municipals indicats 
Seguidament , la persona següent:

Institut de Cultura de Barcelona

Consell d’Administració: Sr. Fèlix Ortega Sanz en substitució del Sr. Salvador Illa 
Roca.

Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Consell Rector: Sr. Fèlix Ortega Sanz en substitució del Sr. Salvador Illa Roca.

Barcelona, 16 de febrer de 2017. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.

(Ref. 397/2017)
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PERSONAL

Concursos de personal
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE QUATRE 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE QUATRE LLOCS DE TREBALL
(Aprovades per decret de l’Alcaldia)

De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de 
juliol de 1988, es convoquen per a la seva provisió pel personal de plantilla 
d'aquest Ajuntament els llocs de treball que consten a l'annex, d'acord amb les 
condicions específiques que s'indiquen en aquest mateix annex per a cadascun 
d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:

REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol 
convocatòria és necessari:

– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no 
pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament 
de Barcelona. El personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut 
Municipal i el personal laboral fix de l’Ajuntament posteriorment 
subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos. 
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts 
Municipals que hagin efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de 
Condicions de Treball, d’acord amb la clàusula preliminar cinquena de 
l’esmentat Acord.

– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera 
o amb contracte laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.

– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs.

MÈRITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis
anteriors en altres administracions públiques que hagin estat formalment 
reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a un màxim d'1 punt.

2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el 
barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 

1 punt.
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 

0,75 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball 

convocat: 0,50 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball 

convocat: 0,25 punts.
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, 

fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball 

convocat: 1 punt.
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– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del 
lloc de treball convocat: 0,50 punts.

– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del 
lloc de treball base de la categoria del concursant: 0,25 punts.

– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball 
desenvolupat, el nivell de complement de destinació efectivament 
acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti d'un nivell superior 
al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de 
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau 
personal que hagi pogut consolidar a la carrera administrativa.

4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre 
que tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si 
s'escau, en funció de les matèries, la durada i l'avaluació.

JUNTA DE VALORACIÓ

Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:

El director de Recursos Humans, com a titular.
– Vocalies:

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui 
expressament a l'annex, que en cas d'absència del president titular, 
exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la 
condició de secretari/ària de la Junta de Valoració.

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa.

PROCEDIMENT I NORMES GENERALS

Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 
sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal.

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini.

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes.

En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit.

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae.

Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals.

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació 
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats.

Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
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concursos convocats, haurà d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies 
hàbils següents al de l'exposició en el tauler d'anuncis del departament de Personal 
de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim concurs en què hagi obtingut la 
plaça.

Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò 
que disposen les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 
1988 i la normativa legal i reglamentària corresponent.

ANNEX
Concurs núm. 22/2017-C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la 

família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de 
la Gerència del Districte de Les Corts. (Nivell 24)

Concurs núm. 23/2017-C. Un lloc de treball de TÈCNIC/A 2 de la família de 
Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al Departament de Obres i Manteniment 
de la direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de 
Les Corts. (Nivell 24)

Concurs núm. 24/2017-C. Un lloc de treball de SUPORT 2 de la família 
professional General (GE) adscrit al Departament de Serveis Presencials de la 
Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana de la Gerència de Drets de 
Ciutadania, Participació i Transparència. (Nivell 20)

Concurs núm. 25/2017-C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la 
família General (GE) adscrit al Departament de Prevenció de Riscos Laborals de la 
Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals de la Gerència de Recursos 
Humans i Organització. (Nivell 24)

GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció 
de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de Les 
Corts.
Concurs núm. 22/2017-C

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projecte 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis a les Persones 
i al Territori de la Gerència del Districte de Les Corts.

1. Classificació dels llocs convocats
Denominació: Gestor/a de Projecte 2 (70.20.GE.10 segons catàleg 

vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Gestió de Projectes
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 i A2
Destinació: Nivell 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 1.029,81 € mensuals segons catàleg vigent
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3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 2 de la família 

GE)
3.1.1. Missió
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 
projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis.
Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis.
Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 
recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta.
Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes.

2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
reduït i/o amb un impacte en una parcel·la molt específica dins l’organització per
l’especificitat de la funció o servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component tècnic, implantant els projectes definits.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió puntual d’un 
superior sobre els resultats obtinguts i contemplen una llibertat d’actuació àmplia 
en l’operativa.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen sobre 
un marc normatiu i/o de processos estandarditzats. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col·laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes.

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de
persones, però pot comportar la supervisió de tasques realitzades per altres 
tècnics i administratius o de serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (DS a les Persones 
i al Territori)

3.2.1. Missió
Direcció de la planificació, de l’execució i de la interlocució tècnica amb el teixit 

associatiu i els ciutadans i ciutadanes, sobre els serveis que es desenvolupen al 
Districte en l’àmbit de l’acció social, la participació, l’educació, la cultura, el 
benestar, la promoció social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de 
prevenció, garantint la resposta i la coordinació amb els àmbits sectorials de 
referència.

3.2.2. Funcions 
Dirigir la planificació, organització i prestació dels serveis del Districte per 
l’acció social, la participació, l’educació, la cultura, el benestar, la promoció 
social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de prevenció, i de 
qualsevol altra vinculada als Barris i als serveis a les persones.
Dirigir els equipaments del Districte, seguint els criteris marc que es puguin 
definir des dels sectors.
Garantir la resposta a les necessitats plantejades pels ciutadans i pel teixit 
associatiu, tant si es desenvolupen des de l’estructura del Districte com si
es desenvolupen des d’altre ens municipal.
Fer el seguiment i analitzar les incidències i reclamacions al Districte.
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Direcció tècnica del òrgans de participació del Districte, amb el suport de la 
resta de Direccions i de les Gerències sectorials, quan sigui necessari.
Dirigir els serveis de prevenció al territori i la coordinació de les actuacions 
que se’n derivin.
Exercici de les competències que li siguin delegades.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Gerència del Districte en el 
compliment de les seves funcions.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de 
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb  els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit  a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, 
hauran de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al 
nivell requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés. 
En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 

estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la  data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
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punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

Experiència en planificació, coordinació i gestió de projectes fins a 2,5 punts
Experiència en interlocució tant amb la ciutadania, entitats, com amb altres 
òrgans municipals o d’altres administracions fins a 2 punts
Experiència en gestió de recursos tècnics i econòmics fins a 1,5 punts

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família 
professional General d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització, Comunicació i influència, Lideratge i 
Desenvolupament.

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 
punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:

Sr. Xavier Cubells Galles, director de Serveis a les Persones i Territori del 
Districte de Les Corts, o persona en qui delegui.

Vocals:
Sra. Cristina Suñé Ruiz, directora de Serveis Generals del Districte de Les 
Corts, o persona en qui delegui.
Sra. Joana Soler Moya, cap de Departament de Recursos Interns del 
Districte de Les Corts, o persona en qui delegui.
Sr. Ramon Vila Hernández, gestor de Projecte 1 de la Direcció de Serveis a 
les Persones i Territori del Districte de Les Corts, o persona en qui delegui.

Secretària:
Sra. Laura Torres Muñoz, tècnica del Departament de Selecció i Promoció 
de Recursos Humans, o persona en qui delegui, qui farà les funcions de 
secretària.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.
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Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta 
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà 
del cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés,  les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 
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TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al 
Departament de Obres i Manteniment de la direcció de Serveis de 
Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Les Corts.
Concurs núm. 23/2017-C

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de TÈCNIC/A 2 
de la família de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit al Departament de Obres i 
Manteniment de la direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència 
del Districte de Les Corts.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Tècnic/a 2 (80.20.OP.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionarial
Subgrup d’accés: A1 i A2
Destinació: Nivell 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 24 (588,75 € mensuals)
Complement específic: 1029,81 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic/a 2 de la família OP)
3.1.1. Missió
Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva família professional, en les 

matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, de manera autònoma, d’acord amb la normativa i directrius establertes.

Descripció funcional
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al desenvolupament 
de l’actuació en l’àmbit de la seva família professional dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis.
Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on 
s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment de la seva execució.
Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries, 
assumptes i processos que siguin objecte de l’òrgan on presten els seus 
serveis.
Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per altres 
tècnics, i elaborar els de major complexitat.
Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis en l’àmbit de la seva 
família professional, sobre les matèries competència de l’òrgan on presten 
els seus serveis.
Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on 
presten els seus serveis.

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, 
contribuint a la millora de protocols i processos del seu àmbit funcional o de la 
seva família professional. 

3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.
4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un 

marc normatiu i procediments estandarditzat,
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5. Disposen de llibertat per implantar l’operativa de l’òrgan on presta els seus 
serveis i rebre supervisió sobre els resultats. 

6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per 
interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los 
i donant-los servei en el seu àmbit de competència.

7. Poden supervisar tasques realitzades per altres tècnics i administratius de 
l’òrgan on presta els seus serveis.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual esta adscrit el lloc (Departament de 
Obres i Manteniment).

3.2.1. Funcions
Planificació, coordinació, supervisió i seguiment d’actuacions en el territori 
dels diferents operadors municipals en l’àmbit d’urbanisme, habitatge, 
manteniment, medi ambient i mobilitat.
Supervisió i seguiment d’actuacions en el territori d’operadors no municipals 
públics o privats en l’espai públic .
Impuls de projectes i obres pròpies del districte.
Responsable del planejament urbanístic del districte i elaboració d’informes 
preceptius en coordinació amb el Departament de Llicències i Inspecció.
Responsable de la planificació i execució del manteniment correctiu i 
preventiu de la via pública, edificis i equipaments.
Gestió del sòl: estudi, proposta i execució si s’escau, de compres i 
expropiacions de sòl dins de l’àmbit del districte
Control i supervisió de l’acció companyies de serveis en el territori, d’acord 
amb els criteris establerts per el Comitè d’Obres de la Ciutat.
Dinamització i impuls tècnic dels òrgans de participació vinculats a aquest 
àmbit en coordinació amb la Direcció de Serveis de Promoció, Participació i 
Prevenció.
Assoliment dels objectius i compromisos adoptats pels plans municipals i del 
Districte en l’àmbit de les seves competències.
Gestió i supervisió dels contractes amb empreses dins del seu àmbit 
d’actuació.
Direcció dels recursos humans i materials assignats.
Integració de la prevenció de riscos laborals dins de l’àmbit del seu 
departament, vetllant per al compliment de la normativa i procediments 
establerts en aquesta matèria.
Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes per la Direcció en el compliment de 
les seves funcions.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de les categories de l’Ajuntament de 
Barcelona de Tècnic/a Superior en Arquitectura; Tècnic/a Superior en 
Enginyeria, o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona de Tècnic/a Mitjà en Arquitectura; Tècnic/a Mitjà 
en Enginyeria.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la 
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms 
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
(SPEIS).

(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 
establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva categoria estigui inclosa 
en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament.  

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
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El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, els i les candidates que es troben en una de les situacions que 
s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb  els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit  a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol•licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la  data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

Experiència en manteniment i conservació de l’espai públic i d’edificis i 
instal·lacions, amb mitjans propis i/o externs fins a 2 punts
Experiència en gestió d’equips humans i organització de tasques i treballs 
en el seu àmbit fins a 1 punts
Experiència en gestió i explotació d’aplicacions i programes informàtics de 
suport dins de l’àmbit d’obres i manteniment fins a 1 punts
Experiència en gestió de contractes relacionats amb l’execució d’obres i 
treballs relacionats amb la millora, manteniment i conservació de l’espai 
públic i equipaments fins a 1 punts
Experiència en elaboració i supervisió de projectes d’obres tant en edificis 
com a l’espai públic fins a 1 punts

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.
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La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Tècnic/a 2 de la família professional de Serveis 
urbanístics i d’obra (OP) d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal 
(SOM):Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, 
Pensament analític, Recerca d’informació i actualització de coneixement, Flexibilitat 
i obertura al canvi, Rigor i organització i Comunicació i influència.

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.

6. Junta de valoració
President:

Sr. Joan Cambronero Fernàndez, gerent del districte de Les Corts, o 
persona en qui delegui.

Vocals:
Sr. Albert Bassas Parcerisas, direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
del districte de Les Corts, o persona en qui delegui.
Sra. Cristina Suñé Ruiz, direcció de Serveis Generals del districte de Les 
Corts, o persona en qui delegui.
Sra. Esther López Pérez, gestora de Projectes del Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització qui també farà les funcions de secretària del procés, o persona 
en qui delegui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
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La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant.

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

SUPORT 2 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Serveis Presencials de la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció 
Ciutadana de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència.
Concurs núm. 24/2017-C

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 2 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament de Serveis Presencials 
de la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana de la Gerència de Drets 
de Ciutadania, Participació i Transparència.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Suport 2 (90.20.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: C1
Destinació: Nivell 20
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
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Classe de lloc: Lloc de promoció
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 20 (444,10 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 840,18 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 2 de la família GE) 
3.1.1. Missió
Realitzar la gestió integral o supervisió d’un o més processos administratius, en 

les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus 
serveis, d’acord amb la normativa establerta i amb la supervisió d’un superior.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o 
especialitzada de l’òrgan on està adscrit, controlant el seu 
desenvolupament.
Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la 
seva responsabilitat.
Participar en la programació, planificació i control del procés o processos 
sota la seva responsabilitat, proposant alternatives.
Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació 
Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències 
i recursos de l’òrgan on presten servei. 
Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus 
serveis.

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió periòdica 
d’un superior sobre els resultats dels processos per tal de validar l’alineament de la 
seva tasca.

3. El lloc requereix d’autonomia per prioritzar processos i tasques dins de les 
directrius establertes.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats i diversificats, dins de l’òrgan on presten 
els seus serveis.

5.Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva 
responsabilitat.

6.Aquest lloc de treball requereix de coneixements específics i experiència sobre 
els processos tècnics i administratius diversos en l’àmbit de la seva responsabilitat.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Serveis Presencials)

3.2.1. Missió
Coordinació dels diferents serveis d’atenció presencials que li siguin encomanats.
3.2.1 Funcions

Dirigir les oficines d’atenció ciutadana dels districtes, l’oficina central 
d’atenció ciutadana, l’oficina de troballes i el grup d’atenció ciutadana de la 
oficina d’atenció a les empreses.
Mantenir la coordinació amb altres xarxes d’atenció presencial de 
l’Ajuntament.
Supervisar, avaluar i coordinar els recursos externs destinats a donar 
suport als serveis d’atenció ciutadana en el seu àmbit de gestió.
Garantir l’adequació de tots els serveis d’atenció presencials a l’estratègia i 
les polítiques del model d’atenció a la ciutadania definit.
Implementar els criteris i els procediments d’atenció definits per al conjunt 
dels canals d’atenció, garantint també l’assoliment dels nivells de qualitat 
definits.
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Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment 
de les seves funcions.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup C, subgrup C1 (de la categoria Administrativa de 
l’Ajuntament de Barcelona). 
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament. 

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
Les persones candidates hauran d’acreditar documentalment el requisit 
d’estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic 
C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. 
Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb  els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit  a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la  data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
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Experiència en suport i formació al personal de les Oficines d’Atenció
Ciutadana, fins a 1 punt.
Experiència en elaboració i anàlisi d’indicadors de gestió fins a 2 punts.
Experiència en aplicacions corporatives i/o utilització de bases de dades, 
especialment les relacionades amb la gestió d’usuaris i l’atenció ciutadana
fins a 2 punts.
Experiència en gestió, participació i/o seguiment de projectes fins a 1 
punt.

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Exercici de valoració de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de Suport 2 de la família professional General 
d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM):Compromís professional, 
Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament analític, Flexibilitat i 
obertura al canvi, Autoconfiança, Rigor i organització i Comunicació i influència.

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la 
Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats la puntuació mínima és d’11,5 punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.

6. Junta de valoració
Presidenta:

Sra. Marta Clari Padrós, gerent de la Gerència de Drets de la Ciutadania, 
Participació i Transparència, o persona en qui delegui.

Vocals:
Sra. Pilar Guinchard i Notorio, cap del Departament de Serveis Presencials, 
o persona en qui delegui.
Sra. Montse Vitó Ibáñez, cap del Serveis d’Atenció Presencial, o persona en 
qui delegui.
Sra. Francesca Otàlora Sala, cap del Departament de Recursos Humans de 
la Gerència de Recursos, o persona en qui delegui. 

Secretària: 
Sra. Laura Izquierdo Sánchez, tècnica del Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització, o persona en qui delegui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 
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En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant.

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit al 
Departament de Prevenció de Riscos Laborals de la Direcció de Serveis de 
Gestió i Relacions Laborals de la Gerència de Recursos Humans i 
Organització.
Concurs núm. 25/2017-C

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
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l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projecte 2 de la família General (GE) adscrit al Departament de Prevenció de 
Riscos Laborals de la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals de la 
Gerència de Recursos Humans i Organització.

1. Classificació dels llocs convocats
Denominació: Gestor/a de Projecte 2 (70.20.GE.10 segons catàleg 

vigent)
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Gestió de Projectes
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 i A2
Destinació: Nivell 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen jornada ordinària.

2. Esquema retributiu
Destinació: 24 (588,75 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 1.029,81 € mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 2 de la família 

GE)
3.1.1. Missió
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 
projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis.
Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis.
Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 
recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta.
Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes.

2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
reduït i/o amb un impacte en una parcel·la molt específica dins l’organització per 
l’especificitat de la funció o servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component tècnic, implantant els projectes definits.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió puntual d’un 
superior sobre els resultats obtinguts i contemplen una llibertat d’actuació àmplia 
en l’operativa.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen sobre 
un marc normatiu i/o de processos estandarditzats. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col·laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes.

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
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àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
persones, però pot comportar la supervisió de tasques realitzades per altres 
tècnics i administratius o de serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Prevenció de Riscos Laborals)

3.2.1. Missió
Disseny i implantació de les activitats preventives a fi de garantir l'adequada 

protecció de la seguretat i la salut del treballadors.
3.2.2. Funcions 

Dissenyar, implantar i aplicar el Pla de Prevenció.
Dissenyar, aplicar i supervisar els programes d’actuació en matèria de 
seguretat i salut laboral.
Supervisar la gestió necessària per a l’acció preventiva i de la gestió 
documental que se’n derivi.
Impulsar i participar en l’elaboració de procediments en matèria de 
prevenció de riscos.
Garantir l’avaluació dels factors de risc que puguin  afectar a la seguretat i 
la salut laboral, proposar  les mesures de correcció adients i fer-ne el 
seguiment de la seva execució.
Representar a l’Ajuntament en relació a la seguretat i salut laboral dins les 
seves competències.
Assessorar en matèria de prevenció i seguretat i salut laboral els òrgans de 
l’Ajuntament, organismes autònoms i entitats dependents, els comitès de 
seguretat i salut laboral i el personal.
Totes aquelles que li siguin atribuïdes pel seus superiors en l’acompliment 
de llurs funcions.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de 
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir.
El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb  els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit  a la convocatòria.
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Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la  data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats 
Mèrits Comuns
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts). 

Mèrits Complementaris
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:

Gestió de projectes en l’entorn de les diferents disciplines de segurat i 
salut laboral fins a 2 punts
Elaboració d’informes de gestió relacionals amb la descripció funcional del 
Departament de Prevenció de Riscos Laborals fins a 2 punts
Direcció de reunions en entorns multidisciplinaris fins a 1 punt
Interacció amb personal municipal i/o proveïdors per al desenvolupament 
dels diferents programes o projectes relacionats amb l’activitat preventiva 
fins a 1 punt

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la 
puntuació mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals 
definides per al lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família 
professional General d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei públic, Pensament 
analític, Recerca d’informació i actualització de coneixements, Flexibilitat i obertura 
al canvi, Rigor i organització, Comunicació i influència, Lideratge i 
Desenvolupament.

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, la Junta de Valoració podrà utilitzar altres sistemes 
d’avaluació complementaris.

L’exercici serà valorat fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima
Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 
punts.
Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 
de 9 punts.
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6. Junta de valoració
President/a:

Sra. Elena Pérez Fernández, directora de Serveis de Gestió i Relacions 
Laborals, o persona en qui delegui.

Vocals:
Sr. Pere Luque Moreno, cap del Departament de Prevenció de Riscos 
Laborals, o persona en qui delegui.
Sra. Francesca Otàlora Sala, cap del Departament de Recursos Humans de 
la Gerència de Recursos, o persona en qui delegui.
Sra. Aurèlia Escalante Cruces, cap del Departament de Recursos Interns del 
Districte de Ciutat Vella, o persona en qui delegui.

Secretària:
Sra. Laura Izquierdo Sánchez, tècnica del Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans, o persona en qui delegui, qui farà les 
funcions de secretària.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.

7. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic.

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal. 

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió
En el cas de personal de l‘Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta 
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà 
del cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.
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La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

10. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar 
en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i 
interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada 
davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 
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Lliures designacions
Lliure designació núm. 13/2017-L

Convocatòria per la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 
GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció 
de Programa de Gestió de la Direcció de l’Alcaldia.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió definitiva per lliure designació d’un lloc de treball de 
GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de 
Programa de Gestió de la Direcció de l’Alcaldia.

Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere, 
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel 
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i 
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Gestor/a de Projectes 1 (70.10.GE.20 segons catàleg 

vigent)
Àmbit funcional: Tècnic 
Tipus de lloc: Gestió de Projectes
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 i A2
Destinació: Nivell 26
Sistema de provisió: Lliure designació
Classe de lloc: Lloc de promoció

2. Esquema retributiu
Destinació: 26 (705,19 €)
Complement específic: 1.289,28 € mensuals segons catàleg vigent. 

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor de Projectes 1 de la família 

GE)
3.1.1. Missió
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. Aquest lloc actua 
en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu.

3.1.2. Funcions bàsiques
1. Les funcions bàsiques d’aquest lloc de treball són:

Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 
projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis.
Dirigir programes i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on 
presten els seus serveis.
Donar impuls als programes i projectes i coordinar les actuacions dels 
recursos humans i materials assignats adaptant els mitjans personals i 
materials disponibles a la programació establerta.
Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes.

2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
elevat i/o amb un impacte dins de l’organització per la influència tècnica de la 
funció o per la criticitat del servei que presta. Actua en un  àmbit tàctic amb cert 
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component estratègic, adaptant i traduint polítiques i estratègies a projectes 
operatius que requereixen noves solucions o noves alternatives d’actuació.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió propera i 
disposen de llibertat d’actuació.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un 
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen la 
seva interpretació. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col•laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes.

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
persones, però comporta la supervisió de tasques realitzades per altres tècnics o 
serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis.

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Programa de Gestió)

3.2.1. Missió
Incorporar el conjunt d'actuacions, proposicions, elements de debat i de discurs, 

així com la gestió d'aquells aspectes més qualitatius de l'activitat de l'Alcaldia.
3.2.2. Funcions

Elaboració de la documentació, de la informació i de les activitats
necessàries per al desenvolupament de les funcions del Gabinet de
l'Alcaldia.
Planificació, anàlisi i elaboració del cronograma general de l’activitat de 
l’Alcalde i el seu manteniment i actualització.
Control, valoració i seguiment de l'activitat proposada a l'Alcalde.
Elaboració setmanal de l'Informe d'activitat de l'Alcalde en coordinació amb 
la Direcció Tècnica d’Anàlisi Estratègica, la Direcció Tècnica de Premsa, la 
Direcció Tècnica de Protocol i Relacions Institucionals, el Departament 
d'Administració i la secretaria de l’Alcalde.
Elaboració de la documentació necessària per a cadascuna de les activitats 
que l'Alcalde realitzi en coordinació amb la Direcció Tècnica de Premsa i la 
Direcció Tècnica de Protocol i Relacions Institucionals.
Coordinació de l’agenda d’activitats de l’Alcalde, sota la direcció del Cap del 
Gabinet de l’Alcaldia.
Relació amb la resta de departaments de l'Ajuntament per tal d'establir 
mecanismes d'informació.
Elaboració i supervisió de tota la informació relativa a les peticions
d'activitat de l'Alcalde.
Definir l'activitat pròpia de l'Alcaldia en l'àmbit territorial coordinant la xarxa 
de Consellers tècnics dels diferents districtes de la ciutat.
Disseny i implementació de programes de proximitat territorial.
Elaboració del calendari d'activitats de l'Alcaldia lligades al territori.
Disseny i coordinació de noves activitats relacionades amb els àmbits de
gestió sectorials.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A, subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona o bé pertànyer al grup A, subgrup A2 de
qualsevol de les categories de l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
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de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d'aquest Ajuntament.

El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es trobin en una de les situacions 
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb  els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit  a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal  funcionari que estigui en 
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden 
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin 
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria, i s'han de complir a la  data de la presa de possessió.

5. Comissió de valoració 
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:

Titular de la Gerència de Recursos.
Titular de la Direcció de l’Alcaldia.
Titular de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de la Gerència de 
Recursos Humans i Organització.

Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació 
en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació 
municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat. 

6. Criteris de valoració 
Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats:

L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de 
treball.
La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament 
de les funcions del lloc de treball.

La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització 
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la 
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Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves 
psicotècniques i/o professionals.

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de 
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament 
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 

sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal.

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la 
Intranet Municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant 
també si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua 
catalana.

9. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan convocant 

emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més 
adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al 
Gerent Municipal proposant el seu nomenament.

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació.

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal. 

10. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant.
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11. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen 
directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat 
de continuar en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als 
drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs 
d'alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés,  les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents. 

Lliure designació núm. 14/2017-L

Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
DIRECCIÓ 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de 
Coordinació Econòmica de la Direcció de Recursos i Control de Gestió de la 
Gerència d’Ecologia Urbana.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament.

Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de DIRECCIÓ 2 de 
la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis de Coordinació Econòmica 
de la Direcció de Recursos i Control de Gestió de la Gerència d’Ecologia Urbana.

Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere, 
allò que disposa l’Ajuntament de Barcelona en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats pel 
període 2015-2019 en quant a la promoció d’una presència equilibrada de dones i 
homes en els diferents col·lectius professionals municipals.

1. Classificació del lloc convocat
Denominació: Direcció 2 (20.20.GE.10 segons catàleg vigent)
Àmbit funcional: Directiu
Tipus de lloc: Direcció
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1 
Destinació: Nivell 28
Sistema de provisió: Lliure designació
Classe de lloc: Lloc de promoció

2. Esquema retributiu
Destinació: 28 (840,73 € mensuals segons catàleg vigent)
Complement específic: 3.107,27 € mensuals segons catàleg vigent 

3. Descripció funcional
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 2 de la família GE)
3.1.1. Missió
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d’acord amb les línies 

estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans 
d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com 
supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos 
necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció.
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3.1.2. Funcions 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals, 
assignats a la Direcció.
Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució  i l’avaluació 
dels programes, processos i serveis de la direcció per l’acompliment dels 
objectius marcats. 
Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i 
tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el 
sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l’Ajuntament.
Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.

2. Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menor  grau 
de desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest 
nivell s’integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d’una altra 
Direcció.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de 
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència, s’estableix mitjançant informes 
de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu 
o de processos estandarditzats. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat 
tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistir-
los sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. De la 
mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres 
operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o 
altres sistemes de col·laboració. Poden representar a nivell de direcció, a la 
Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes.

6. Aquest lloc de treball requereix  d’un coneixement ampli d’un camp funcional, 
adquirit a través d’una àmplia experiència, amb coneixements específics en els 
processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i acreditar una 
experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions 
públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d’una 
llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis de Coordinació Econòmica)

3.2.1. Missió 
Direcció de la gestió econòmica del sector i coordinació econòmica dels ens 

adscrits a la Gerència.
3.2.2. Funcions 

Coordinar econòmicament el conjunt de direccions, instituts i empreses 
Municipals adscrites, d'acord amb les directrius de la Gerència.
Elaborar el pressupost de la Gerència, coordinant l'elaboració dels 
pressupostos del conjunt de direccions, Instituts i Empreses Municipals 
adscrites. 
Controlar la gestió i avaluació periòdica del seu funcionament, així com fer 
el seguiment del compliment pressupostari.
Elaborar la informació econòmica comptable per a la presa de decisions.
Dirigir els projectes que li siguin encomanats.
Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 
seves competències.
Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions 
pròpies de les seves competències.

4. Requisits de participació
Pertànyer al grup A subgrup A1 de qualsevol de les categories de 
l’Ajuntament de Barcelona.
Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
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regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en el vigent catàleg de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament

El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud:

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior.
Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb  els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit  a la convocatòria.
Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal  funcionari que estigui en 
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden 
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin 
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria, i s'han de complir a la  data de la presa de possessió.

5. Comissió de valoració 
Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:

Titular de la Gerència d’Ecologia Urbana.
Titular de la Direcció de Recursos i Control de Gestió.
Titular de la Gerència de Recursos Humans.

Les tres persones titulars d’aquesta Comissió podran delegar la seva participació 
en altres persones funcionàries designades entre el personal de la corporació 
municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat. 

Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les 
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el 
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació 
municipal que ocupa llocs gerencials.

6. Criteris de valoració 
Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 

L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de 
treball.
La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.
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Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament 
de les funcions del lloc de treball.

La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 
anàlisi dels currículums de les persones aspirants i, si s’escau, a la realització 
d’entrevistes a les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la 
Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves 
psicotècniques i/o professionals.

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de 
les entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament 
de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans i Organització.

7. Presentació de sol·licituds 
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 

sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal.

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. 

8. Llista de persones admeses i excloses 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 

Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la 
Intranet Municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant 
també si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua 
catalana.

9. Proposta de resolució
Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan convocant 

emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més 
adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al 
Gerent Municipal proposant el seu nomenament.

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació.

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal. 

10. Presa de possessió
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal.

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta.



NÚM. 6 28-2-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 1589

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant.

11. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs 

potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva 
publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen 
directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat 
de continuar en el procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als 
drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs 
d'alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Comissió de Valoració no inclosos en el punt 
anterior, al llarg del procés, les persones aspirants poden formular totes les 
al·legacions que estimin pertinents.

Lliure designació núm. 1/2017-L
(Fundació Mies van der Rohe de l’Ajuntament de Barcelona)

Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de TÈCNIC/A Superior en 
Arquitectura per al Comissariat de Premis i Programes de la Fundació Mies 
van der Rohe de l’Ajuntament de Barcelona

1. Característiques del lloc convocat
Denominació: Comissari de Premis i Programes
Categoria: Tècnic Superior Arquitectura
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Tipus de contracte: Contracte laboral indefinit
Retribucions anuals: 50.000 euros bruts anuals

2. Descripció funcional del lloc de treball

a) Missió

Exercir la coordinació dels premis i programes de la Fundació Mies que li siguin 
encomanats i definir, d’acord amb les línies estratègiques de la gerència, els 
programes i plans d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de 
responsabilitat, així com supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i 
coordinar els recursos necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels seus 
objectius.

b) Funcions bàsiques

Les principals funcions com a comissari/a de premis i programes son les 
següents:

Coordinació i execució del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió 
Europea – Premi Mies van der Rohe amb l’equip de treball assignat. També 
s’inclou el recent creat Young Talent Architecture Award així com d’altres 
premis. S’inclouen exposicions, publicacions, conferències i presentacions 
que es realitzin arreu del món. 
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En particular les funcions seran:

a. Conceptualització de cada edició del Premi Mies van der Rohe i d’altres 
Premis.

b. Definició i gestió dels recursos econòmics, humans i materials 
necessaris per portar-ho a terme

c. Direcció de la comunicació i en la gestió de les relacions institucionals i 
professionals necessàries per dur-ho a terme.

Coordinació dels programes d’intervencions artístiques en el Pavelló Mies 
van der Rohe que li siguin assignats des de gerència.
Coordinació i execució de debats, conferències i altres actes que es puguin 
realitzar des de la Fundació Mies, exercint la representació de l’entitat. 
Coordinació dels equips humans assignats sota la seva responsabilitat per a 
dur a terme les seves funcions.
Proposar a la gerència nous programes, organitzacions i línies estratègiques 
per a la Fundació Mies

3. Requisits de participació
a) Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació 

forçosa.
b) Titulació superior en Arquitectura. Les persones aspirants amb 

titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en 
possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, 
si s'escau, l'homologació.

c) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió 
Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals 
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la 
lliure circulació de treballadors. També podran ser admesos el cònjuge, 
els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans 
espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió 
Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals 
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la 
lliure circulació de treballadors, independentment de la seva nacionalitat, 
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als 
descendents, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat però 
que visquin a càrrec dels seus progenitors, d'acord amb el que 
estableixen els articles 2 i 4 del Reial Decret 766/1992 de 26 de juny 
sobre l'entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats membres 
de la Unió Europea i d'altres estats que han estat part en l'Acord sobre 
l'espai econòmic europeu, signada a Porto el 2 de maig de 1992, i 
ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat 
posteriorment pel Reial Decret 737/1995 de 5 de maig. En tots els 
casos, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola 
hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.
A més, aquelles persones candidates que accedeixen a la convocatòria 
pel fet de ser cònjuge, descendents o descendents del cònjuge, tant dels 
ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la 
Unió Europea, o d'estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió 
Europea i ratificats per Espanya, hauran d'acreditar el vincle de parentiu 
amb el nacional en virtut del qual es presenten i, en el cas dels 
descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, 
aquests candidats hauran de presentar declaració jurada o promesa feta 
pel nacional, en la qual aquest manifesti fefaentment que no està 
separat de dret del seu cònjuge.

d) Tenir coneixements suficients de llengua castellana (els nacionals 
d'altres Estats membres de la Unió Europea) i catalana amb nivell C1.

e) Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament del lloc 
de treball convocat
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f) No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant 
expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se en 
inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre 
Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat 
sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu 
Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

g) Experiència mínima de tres anys en l’ organització d’esdeveniments, 
debats, exposicions, cursos o premis vinculats amb l’arquitectura, tant a 
nivell nacional com internacional.

Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de 
sol·licituds i mantenir-se mentre romangui la relació laboral amb la Fundació.

4. Comissió de valoració
Es crea una Comissió de valoració integrada pels següents membres:

Sra. Anna Ramos, titular de la Gerència de la Fundació Mies
Sr. Antoni Garijo, titular de la Direcció Executiva de la Fundació Mies
Sra. Lidia Garcia, titular de la Direcció Recursos i Control de Gestió de la 
Gerència  d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona

Els membres de la Comissió de valoració hauran d'abstenir-se d'intervenir, 
notificant-ho a la Fundació, quan concorrin circumstàncies de les que preveu 
l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. Igualment, les 
persones participants podran recusar els membres de la Comissió de valoració 
quan concorrin les circumstàncies previstes per l'article 29 de la mateixa llei. La 
Comissió de valoració podrà disposar, si així ho creu convenient, de la incorporació 
d'assessors especialistes, que actuaran amb veu però sense vot en les sessions de 
la Comissió.

5. Criteris de valoració
En base a la lectura dels currículums rebuts, la Comissió de Valoració valorarà 

cadascun dels criteris amb la següent puntuació, essent el total màxim de punts de 
60:

1. Experiència professional en l’organització  de premis en general i 
d’arquitectura en particular, d’àmbit nacional i internacional:  fins a 10 punts

2. Experiència professional en la concepció i l’ organització d’exposicions: fins a 
10 punts

3. Experiència professional en la concepció i l’organització d’intervencions 
artístiques: fins a 10 punts

4. Coneixement de la obra de l’arquitecte Ludwig Mies van der Rohe i del 
Pavelló de Barcelona demostrat a través d’actes, debats o altres activitats 
relacionades amb aquests temes en que hagi participat: fins a 10 punts.

5. Coneixement de l’arquitectura contemporània a nivell nacional i europeu, 
descrit a través de les publicacions, dels articles o dels debats en que hagi 
participat: fins a 10 punts

6. Experiència en la direcció d’equips humans i en el desenvolupament de 
projectes : fins a 5 punts

7. Coneixement d’idiomes, a més dels inclosos a l’apartat de requisits de 
participació -català i castellà-: fins a 5 punts

La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 
anàlisi dels currículums de les persones aspirants. En cas de necessitat o dubte, la 
Comissió de Valoració podrà contactar directament amb la persona aspirant per 
clarificar algun aspecte.
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6. Presentació de sol·licituds, termini i documentació obligatòria
Les persones candidates per tal de ser admeses en el procés de selecció, hauran 

de presentar la següent documentació:
Fotocopia DNI
Carta personal de presentació sol·licitant participar en el concurs de mèrits 
per al lloc de treball de Comissari de Premis i Programes
Currículum professional indicant:
o Dades personals i de contacte
o Historial professional
o Historial acadèmic (indicant idiomes que coneix i nivell assolit)

Els/les candidats/es són responsables de l’exactitud i veracitat de la informació 
proporcionada.

La documentació sol·licitada s’ha de presentar a la Fundació Mies van der Rohe 
del carrer Provença 318 principal 2a de Barcelona (08037), en un sobre segellat i 
indicant “Convocatòria de Tècnic/a Superior a comissari/a de premis i programes 
de la Fundació Mies van der Rohe”, en el termini de 20 dies naturals a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria  a la Gaseta 
Municipal.

7. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds la Fundació Mies confeccionarà 

la llista de persones admeses i excloses del procés de selecció. Aquesta llista es 
farà pública a la web de la Fundació Mies. 

8. Proposta de resolució
La Comissió de Valoració una vegada hagi fet la comprovació dels requisits i hagi 

valorat els mèrits aportats per cadascuna de les persones candidates en la
documentació presentada, elaborarà un llistat de les puntuacions obtingudes per 
les persones candidates per ordre de puntuació i publicarà a la web de la Fundació 
el nom del candidat amb major puntuació.

La Comissió de Valoració sol·licitarà a la persona candidata amb major 
puntuació, la presentació dels documents  originals acreditatius dels requisits i 
mèrits aportats, els quals seran compulsats per la Fundació

Les persones candidates disposaran del termini de 10 dies naturals per a 
presentar possibles les al·legacions. Les al·legacions es presentaran per escrit a la 
Fundació Mies van der Rohe carrer Provença 318 principal 2a. 

Una vegada finalitzat aquest termini i realitzades les comprovacions dels 
requisits, mèrits i al·legacions,  la Comissió de Valoració redactarà un  informe 
perquè la gerència de la Fundació Mies procedeixi a la seva contractació.

La resolució d’aquest concurs de mèrits es publicarà a la Gaseta Municipal i a la 
web de la Fundació Mies i es comunicarà  a la resta de persones aspirants.
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Nomenaments
Concursos

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 23 de febrer de 2017, ha dictat la següent resolució: 

Declarar deserta la provisió per concurs 82/2016-C convocat per a cobrir un lloc 
de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit al 
Departament de Projectes d’Obres de la Direcció de Serveis d’Infraestructures i 
Espai Urbà de la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures de la Gerència 
d’Ecologia Urbana, atès que les dues persones aspirants presentades admeses no 
han arribat a la puntuació mínima requerida per superar el concurs.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 17 de febrer de 2017, ha 
adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 102/2016-C, el senyor Lluís SOBREVIA VIDAL (mat. 23899), de la 
categoria TS Arquitectura i subgrup A1, per ocupar un lloc de treball de Cap Secció 
1 de la família General, codi 50.10.GE.10, amb complement de destinació de nivell 
24, i adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de 
Llicències i Espai Públic (Gerència del Districte de Les Corts)

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 17 de febrer de 2017, ha 
adoptat la següent resolució:

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 110/2016-C, la senyora Mercè GRACIA CANTERO (mat. 22036), de la 
categoria Administratiu/va i subgrup C1, per ocupar un lloc de treball de Suport 2 
de la família General, codi 90.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 
20, i adscrit a la Direcció de Serveis de Comerç de la Gerència d'Empresa, Cultura i 
Innovació.

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

El Gerent de l’Institut Barcelona Esports, en data 16 de febrer de 2016, ha 
adoptat la següent resolució: 

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
de mèrits número 21/2016-C:

La Sra. Silvia GARRIDO SALMERÓN (mat. 25.668), de la categoria T.M. 
Enginyeria, subgrup A2, per ocupar Un lloc de treball de Tècnica 2 de la família 
professional de Serveis Urbanístics i d’Obra (OP) adscrit a la Direcció de Serveis 
d’Instal·lacions i Obres de l’Institut Barcelona Esports (IBE), amb complement de 
destinació nivell 24 i complement específic corresponent a aquest lloc de treball, 
segons catàleg vigent.
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Lliures designacions

El Gerent Municipal, en data 27 de febrer de 2017, ha adoptat la següent 
resolució:

Nomenar la funcionària de carrera Sra. Eva María JULIAN GARCIA (mat. 22219), 
de la categoria TS Enginyeria, subgrup A1, en el lloc de Cap Departament 1 de la 
família General, codi 40.10.GE.10, amb complement de destinació de nivell 26, 
adscrit al Departament d'Obres i Manteniment de la Direcció de Serveis de 
Llicències i Espai Públic (Gerència del Districte de Les Corts), per haver superat la 
convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm. 60/2016-L.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 
l’Alcaldessa, en data 01 de febrer de 2017, ha dictat la següent resolució: 

Declarar deserta la lliure designació 64/2016-L convocada per a cobrir un lloc de 
treball de CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al 
Departament d’Administració de la Direcció d’Empreses, Entitats Municipals i 
Recursos de la Gerència de Presidència i Economia, atès que no ha arribat cap 
instància per participar en el procés.

Convocatòries interadministratives

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 23 de febrer de 2017, ha 
adoptat la següent resolució:

Nomenar la Sra. Laura VENDRELL VALLS (mat. 72487) de la categoria Gestió 
d’Administració General, subgrup A2, en el lloc de treball de Gestió Projectes 2, de 
la família General, codi 70.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 24, a 
la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de la Gerència del Districte de 
Ciutat Vella, per haver superat la convocatòria interadministrativa de provisió 
mitjançant concurs de mèrits núm. 1084/2016 publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 7268, de 16 de desembre de 2016. Enquadrar-la en 
la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona, en la categoria de Gestió d’Administració 
General, subgrup A2.

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 
Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.
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ANUNCIS

Altres anuncis
Gerència d’Empresa i Turisme

En compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, de l’article 59.6 i 60 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i de 
les Bases Reguladores de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona a 
empreses i entitats que contractin laboralment persones majors de 40 anys en 
situació d’atur superior a 12 mesos i/o persones en risc d’exclusió, en el marc del 
Programa Barcelona es Compromet d’impuls a la creació d’ocupació a Barcelona, 
aprovades per Acord de la Comissió de Govern de data 29 d’octubre de 2014 i 
modificades en data 17 de desembre de 2014 i 22 de juliol de 2015, es fa públic i 
es notifica el contingut del text íntegre de la resolució d’atorgament provisional del 
Regidor d’ Empresa i Turisme de data 04 de gener de 2017.

D’aquesta resolució també es donarà publicitat en el Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament de Barcelona, al tauler d’anuncis de la OAC de Plaça Sant Miquel, 4, 
així com una referència de l’anunci s’inserirà en la Gaseta Municipal. La relació de 
les subvencions concedides i denegades s’incorporarà a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a les 
Bases i la normativa indicada. Qualsevol altre ús queda expressament prohibit.

RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT PROVISIONAL DEL REGIDOR D’EMPRESA I TURISME 

En ús de les facultats delegades al Regidor d’Empresa i Turisme, s’ha adoptat la 
següent resolució en data 04 de gener de 2017:

Atorgar amb caràcter provisional, d’acord amb la Normativa reguladora de les 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, les subvencions per a la contractació 
laboral de persones majors de 40 anys en situació d’atur superior a 12 mesos i/o 
persones en risc d’exclusió, d’acord amb els requeriments i condicions previstos en 
les Bases Reguladores, a favor de les empreses i entitats i pels imports màxims, 
incloent-hi  l’import de l’incentiu fix i del “Bo Compromís” condicionat al 
manteniment ininterromput de la contractació al cap de divuit mesos a comptar 
des de l’inici de la mateixa, que es concreten en el document assenyalat com a 
annex número 1 i d’acord amb allò que es preveu a l’article 10 de les Bases; 
denegar la subvenció a les entitats i pels motius que es concreten en el document 
assenyalat com a annex número 2; notificar els interessats l’esmentada proposta 
de resolució provisional mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i atorgar-los un termini de 10 dies hàbils per a presentar 
al·legacions, a comptar des del dia següent d’aquesta publicació; informar els 
interessats que un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial es 
publicarà en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Barcelona; informar 
els interessats que la present resolució d’atorgament provisional no crea dret algun 
a favor del beneficiari proposat front l’Ajuntament de Barcelona, mentre no s’hagi 
notificat l’atorgament definitiu de la subvenció; informar els interessats que podran 
al·legar la seva oposició contra aquest acte tràmit en la resolució que posi fi al 
procediment, en els terminis establerts en l’article 107.1 de la llei 30/1992, de 26 
de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.
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ANNEX 1.

Subvencions atorgades provisionalment per a la contractació laboral d’un o més 
participants en el Programa “Barcelona es Compromet”.

RAÓ SOCIAL CIF NIF CONTRACTAT/ADA SUBV.MAX.

ITALMADE DIFUSION S.L. B58602152 35102201S 5.000,00 EUR
SPORTMATIC S.A. A08712911 37320839G 6.000,00 EUR
COFEIN INSTAL·LACIONS S.L. B65097214 38108559C 5.000,00 EUR
INMOBILIARIA LUMA S.L. B08076283 36563178D 5.000,00 EUR
PIU ET NAU S.L. B64766850 37662598Y 5.000,00 EUR
CERVECERIA CATALANA S.C.P. J66441585 25370195E 6.000,00 EUR
CERVECERIA CATALANA S.C.P. J66441585 X3614121Q 6.000,00 EUR
CLINIPARTNERS S.L. B64773377 38095032V 6.000,00 EUR
SERVICIOS OPERATIVOS INTERNOS S.A. A43057124 46067011N 6.000,00 EUR
UGEFA S.L. B63380901 38099806F 6.000,00 EUR
HEMA SPAIN S.L.U. B66184243 47963317Z 6.000,00 EUR
JORDI FROTON VALLES 79280123C 46404230M 6.000,00 EUR
AL AGUA PATOS DISEÑOS S.L. B66452426 38121777J 6.000,00 EUR
EPOTAM  SOFTWARE S.L. B17973363 36975621Q 5.000,00 EUR
JUAN RAMON MARIN MESA 53079176Y 46971254X 6.000,00 EUR
AFI FINCAS ADMINISTRACION Y GESTION 
S.L.

B65011678 43400313A 5.000,00 EUR

AL AGUA PATOS DISEÑOS S.L. B66452426 37797379F 5.000,00 EUR
E.I. SERVEIS PERSONALS SANTA ANNA 
S.L.

B66478652 24548948J 6.000,00 EUR

E.I. SERVEIS PERSONALS SANTA ANNA 
S.L.

B66478652 38495496M 6.000,00 EUR

E.I. SERVEIS PERSONALS SANTA ANNA 
S.L.

B66478652 26316328G 6.000,00 EUR

CIVIC INICIATIVES SOCIALS I OCUPACIO. 
CENTRE D'INICIATIVES DEL VOLUNTARIAT 
CIUTADA

G59335166 43499444G 6.000,00 EUR

SERVEX K10 LOGISTICS S.L. B63307383 43428887B 5.000,00 EUR
FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA COMTAL G61779088 43429888T 6.000,00 EUR
JOSEP MARIA BULLICH TORRES 43410320M 40975554L 5.000,00 EUR
STOP ACCIDENTES G62484480 46149290C 5.000,00 EUR
CAPIPOTA PRODUCTIONS S.L.U. B65660912 47897299Y 5.000,00 EUR
ALDATAU BCN S.L. B65883951 43017526M 5.000,00 EUR
MARIA ANTONIA MONTAÑO LOPEZ 45290318Y 53074951J 6.000,00 EUR
IFL GESTION S.L. B60480233 24558411T 6.000,00 EUR
AUDITING ABOGADOS Y ECONOMISTAS 
S.L.

B60702719 37275340E 5.000,00 EUR

SILVIA SOLIS MATURANA 399431726C 39479289L 5.000,00 EUR
CLOSQUES SERVEIS EDUCATIUS I DE 
LLEURE S.L.

B65345035 35013189J 5.000,00 EUR

ANNEX 2.

Subvencions denegades provisionalment per a la contractació laboral d’un o més 
participants en el Programa “Bons Compromís Ocupació”

RAÓ SOCIAL CIF NIF MOTIUS

MOBILCENTER MAN S.L. B66138678 47847761X NO EMPADRONAMENT A BARCELONA
MOBILCENTER MAN S.L. B66138678 47852590D NO EMPADRONAMENT A BARCELONA

MOBILCENTER MAN S.L. B66138678 77123890Z
NO COMPLEIX REQUISITS GARANTIA 
JUVENIL
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RAÓ SOCIAL CIF NIF MOTIUS
MOBILCENTER MAN S.L. B66138678 39399726j NO EMPADRONAMENT A BARCELONA

MOBILCENTER MAN S.L. B66138678 48031774T
NO COMPLEIX REQUISITS GARANTIA 
JUVENIL

SERVEX K10 LOGISTICS 
S.L.

B63307383 Y0567875L NO CONTINUITAT TREBALLADOR

LA TORRE DEL BON 
MENJAR S.L.

B63934889 X3080724N NO CONTINUITAT TREBALLADOR

VIGILANCIA Y CONTROL DE 
ACCESO SCCL

F66791294 38544529W
CONSTITUCIÓ EMPRESA INFERIOR A 6 
MESOS

VIGILANCIA Y CONTROL DE 
ACCESO SCCL

F66791294 43501263Y
CONSTITUCIÓ EMPRESA INFERIOR A 6 
MESOS

PREVENTORONLINE S.L. B65450785 X6158655Z
NO COMPLIMENT DEL PUNT 6 DE LES 
BASES REGULADORES

CENTRE D'ESTUDIS 
POLITÈCNICS S.L.

B08659922 46643112D NO EMPADRONAMENT A BARCELONA

FUNDACIO PIA AUTONOMA 
AGRUPACIO CULTURAL I 
SOCIAL ACIS

R5800396C 46568071V NO CONTINUITAT TREBALLADOR

GRUPO DE TRABAJO SOBRE 
TRATAMIENTOS DEL VIH. 
GTT

G61332284 53328191T
NO COMPLEIX REQUISITS GARANTIA 
JUVENIL

GRUP TRAPS 99 S.L. B61957668 38145081H NO ATURAT DE LLARGA DURADA

Barcelona, a 18 de gener de 2017. El secretari delegat de la Gerència d’Empresa 
i Turisme, Angel Pascual Oliva.

* * *

En compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, de l’article 59.6 i 60 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i de 
les Bases Reguladores de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Barcelona a 
empreses i entitats que contractin laboralment persones majors de 40 anys en 
situació d’atur superior a 12 mesos i/o persones en risc d’exclusió, en el marc del 
Programa Barcelona es Compromet d’impuls a la creació d’ocupació a Barcelona, 
aprovades per Acord de la Comissió de Govern de data 29 d’octubre de 2014 i 
modificades en data 17 de desembre de 2014 i 22 de juliol de 2015, es fa públic i 
es notifica el contingut del text íntegre de la resolució d’atorgament provisional del 
Regidor d’ Empresa i Turisme de data 04 de gener de 2017.

D’aquesta resolució també es donarà publicitat en el Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament de Barcelona, al tauler d’anuncis de la OAC de Plaça Sant Miquel, 4, 
així com una referència de l’anunci s’inserirà en la Gaseta Municipal. La relació de 
les subvencions concedides i denegades s’incorporarà a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a les 
Bases i la normativa indicada. Qualsevol altre ús queda expressament prohibit.

RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT PROVISIONAL DEL REGIDOR D’EMPRESA I TURISME 

En ús de les facultats delegades al Regidor d’Empresa i Turisme, s’ha adoptat la 
següent resolució en data 04 de gener de 2017:

Atorgar amb caràcter provisional, d’acord amb la Normativa reguladora de les 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, les subvencions per a la contractació 
laboral de persones majors de 40 anys en situació d’atur superior a 12 mesos i/o 
persones en risc d’exclusió, d’acord amb els requeriments i condicions previstos en 
les Bases Reguladores, a favor de les empreses i entitats i pels imports màxims, 
incloent-hi  l’import de l’incentiu fix i del “Bo Compromís” condicionat al 
manteniment ininterromput de la contractació al cap de divuit mesos a comptar 
des de l’inici de la mateixa, que es concreten en el document assenyalat com a 
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annex número 1 i d’acord amb allò que es preveu a l’article 10 de les Bases; 
denegar la subvenció a les entitats i pels motius que es concreten en el document 
assenyalat com a annex número 2; notificar els interessats l’esmentada proposta 
de resolució provisional mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i atorgar-los un termini de 10 dies hàbils per a presentar 
al·legacions, a comptar des del dia següent d’aquesta publicació; informar els 
interessats que un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial es 
publicarà en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Barcelona; informar 
els interessats que la present resolució d’atorgament provisional no crea dret algun 
a favor del beneficiari proposat front l’Ajuntament de Barcelona, mentre no s’hagi 
notificat l’atorgament definitiu de la subvenció; informar els interessats que podran 
al·legar la seva oposició contra aquest acte tràmit en la resolució que posi fi al 
procediment, en els terminis establerts en l’article 107.1 de la llei 30/1992, de 26 
de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.

ANNEX 1.

Subvencions atorgades provisionalment per a la contractació laboral d’un o més 
participants en el Programa “Barcelona es Compromet”.

RAÓ SOCIAL CIF NIF CONTRACTAT/ADA SUBV.MAX

XAROL PELL S.L. B58569476 43397878Y 5.000,00 EUR

XAROL PELL S.L. B58569476 35035325T 5.000,00 EUR

HOSTAL EDEN S.L. B62441514 Y4726715E 6.000,00 EUR

SUPERMERCADOS SENTMENAT S.L. B62564547 43442579H 5.000,00 EUR

POLLOS PLANES BARCELONA S.L. B66092131 40956722R 5.000,00 EUR

ALED GENNEI S.L. B66598251 46994672Z 5.000,00 EUR

ALED GENNEI S.L. B66598251 46982641N 5.000,00 EUR

ALED GENNEI S.L. B66598251 39386219F 5.000,00 EUR

LA CARPETA I EL PAPER A58094624 35024868P 5.000,00 EUR

ASSOCIACIÓ CATALANA LA LLAR DE 
L'AFECTAT D'ESCLEROSI MULTIPLE

G60016334 05427374H 6.000,00 EUR

ESTRUCTURAS Y ORGANIZACION 
BARCELONESA S.L.

B61940805 43556495S 5.000,00 EUR

MM TAX ACCOUNTANTS B66131921 46991489M 5.000,00 EUR

LA FONT DE PRADES S.L. B60449865 37745186R 5.000,00 EUR

CESAR JUAN MUÑOZ SAEZ 20240091E 46047082R 5.000,00 EUR

VALENZUELA MOLINA, MIGUEL ANGEL 36577809N 47595100G 6.000,00 EUR

EXTRADAT S.L. B65413635 37747860F 6.000,00 EUR

PALAUMAR S.L. B61721494 48172291X 5.000,00 EUR

PALAUMAR S.L. B61721494 20900011A 5.000,00 EUR

CINC BUSINESS CENTER S.L. B17912833 43563078C 5.000,00 EUR

VOBS LCN INICIATIVES S.L. B65349425 46057623P 5.000,00 EUR

MENENDEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS 
S.L.P.

B63141717 Y3157239C 5.000,00 EUR

CON NOTICIAS DE GURB S.L. B66227976 36983148E 5.000,00 EUR

AUDITING ABOGADOS Y 
ECONOMISTAS S.L.

B60702719 37275340E 5.000,00 EUR

SILVIA SOLIS MATURANA 399431726C 39479289L 5.000,00 EUR

CLOSQUES SERVEIS EDUCATIUS I DE 
LLEURE S.L.

B65345035 35013189J 5.000,00 EUR

Barcelona, a 04 de gener de 2017. El secretari delegat de la Gerència d’Empresa 
i Turisme, Angel Pascual Oliva.

* * *
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Fundació Barcelona Zoo

Convocatòria de beques 2017

Descripció:

1) 13ª Edició Beca Floquet de Neu. Projectes que potencien la recerca sobre 
els primats en qualsevol d’aquestes disciplines: conservació, ecologia, 
genètica, etologia, capacitats cognitives, reproducció, comunicació, 
benestar animal, etc. tant en condicions de captivitat como de llibertat.

2) 9ª Edició Beques del Programa de Recerca i Conservació de la Fundació 
Barcelona Zoo. Projectes específics d’investigació proposats per externs, 
d’acord amb els objectius generals del Programa.

3) 5ª Edició Beca Antoni Jonch. Projectes que potencien la recerca sobre la 
fauna autòctona de Catalunya i la seva conservació.

4) Premi Especial 125è Aniversari al millor projecte de recerca i conservació de 
la Fundació Barcelona Zoo dels darrers cinc anys.

Documentació: La informació i documentació es pot consultar i descarregar a 
través de la pàgina web: fundaciobarcelonazoo.cat

Termini: Fins a les 14 h del dia 3 de maig de 2017

Forma de presentació: La documentació s’enviarà per correu electrònic a 
l’adreça fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat en format pdf.

Idioma: Català, castellà o anglès

Barcelona, 17 de febrer de 2017. Fundació Barcelona Zoo 
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