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COMISSIÓ DE GOVERN 

Actes 
 

Acta de la sessió del 10 de juny de 2015, aprovada el 17 de juny de 2015 
 
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 

dia 10 de juny de 2015 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària, sota 
la presidència de l'Excm. Sr. Alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. Hi concorren 
els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcalde, Joaquim Forn i Chiariello, 
Sònia Recasens i Alsina, Antoni Vives i Tomàs, Maite Fandos i Payà, Jaume Ciurana 
i Llevadot, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Joan Puigdollers i 
Fargas, Gerard Ardanuy i Mata, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond 
Blasi i Navarro, Jordi Martí i Galbis, Eduard Freixedes i Plans i Irma Rognoni i 
Viader, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Constantí Serrallonga Tintoré i el 
Director de l’Alcaldia Sr. Albert Ortas Serrano. 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les dotze 
hores. 

 
 

Part Decisòria 
 
a) Propostes d'acord 
 
Donat compte de les propostes incloses a l'ordre del dia, s'acorda: 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA, RÈGIM INTERIOR, SEGURETAT I MOBILITAT 
 
1. Adjudicar el contracte núm. 15001817, que té per objecte les obres de 

reforma de l’edifici situat al passeig de Joan de Borbó, 32, de Barcelona, com a seu 
de la Unitat de Platges de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per un import de 
724.747,65 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a l’UTE Unitat de Platges BCN amb NIF 
U66538109, 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 pressupost posterior a l'actual. Disposar a favor de l'adjudicatari 
l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida 0401 61128 13212 dels 
pressupost/os de 2015 i 2016 amb el següent desglossament: import adjudicació 
598.965,00 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 125.782,65 
euros. Anul·lar part de l'autorització de despesa per un import de 233.089,78 
euros amb càrrec a la mateixa partida i pressupostos. Requerir l'adjudicatari per 
tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció 
de la notificació d'aquesta resolució comparegui el dia i hora que se li indiqui per 
formalitzar el contracte. Donar-ne compte d'aquesta resolució a la Comissió de 
Seguretat i Mobilitat. 

 
2. Adjudicar el contracte núm. 15001427 d’encàrrec de provisió, que té per 

objecte l'arrendament de 44 vehicles de serveis policials per a la Guàrdia Urbana 
de Barcelona, durant el termini de 48 mesos i un màxim de 110.000 quilòmetres, 
contracte derivat de l’Acord marc per al subministrament de vehicles de serveis 
policials destinats a les entitats locals, núm. 2013.01, Lot 1 i Lot 2, tramitat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local, a l’empresa BBVA Autorenting SA, 
amb NIF A60028776, amb les característiques tècniques addicionals que es 
detallen en el plec de condicions tècniques específiques, d'acord amb la proposta 
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continguda en l'expedient i amb la seva proposició. Disposar a favor de 
l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la partida 0401 20400 13211, 
dels pressupostos 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, segons consta a la relació 
comptable, amb la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en 
els pressupostos posteriors a l'actual, i amb el desglossament següent: import 
total d’adjudicació 2.250.855,55 euros, import net d’adjudicació 1.860.211,20 
euros i import de l'IVA 390.644,35 euros al tipus impositiu del 21%. Notificar el 
present acord a BBVA Autorenting SA, com a empresa adjudicatària de l'encàrrec 
de provisió, als efectes del seu coneixement i per tal que realitzi, en un termini de 
10 dies hàbils, la formalització de l’esmentat encàrrec mitjançant la signatura del 
corresponent document contractual. Donar-ne compte d'aquesta resolució a la 
Comissió Seguretat i Mobilitat. 

 
3. Declarar d’interès públic, d’acord amb l’article 324 del Decret 214/1990, de 

30 de juliol i l’article 4.1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la 
realització per part dels professors superiors d’orquestra i dels professors 
d’ensenyament secundari de l’Institut Municipal de Cultura de Barcelona, que 
presten serveis a la Banda Municipal, d’una segona activitat relacionada amb la 
docència musical en els àmbits públics següents: Centres d’ensenyaments 
superiors de música, Conservatoris de grau professional, Escoles municipals de 
música, Centres d’ensenyament públics, Centres universitaris. La suma de 
jornades de l’activitat principal i de l’activitat docent desenvolupada segons 
aquesta declaració, 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. En 
tot cas, caldrà demanar expressament i de forma prèvia l’oportuna autorització de 
compatibilitat. 

 
4. Declarar d’interès públic, d’acord amb l’article 324 del Decret 214/1990, de 

30 de juliol i l’article 4.1 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la 
realització per part dels professors de música de l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona, d’una segona activitat relacionada amb la docència musical en els 
àmbits públics següents: Centres d’ensenyaments superiors de música, 
Conservatoris de grau professional, Escoles municipals de música, Centres públics 
d’ensenyament de tots els nivells educatius. La suma de jornades de l’activitat 
principal i de l’activitat docent desenvolupada segons aquesta declaració, 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. En tot cas, caldrà demanar 
expressament i de forma prèvia l’oportuna autorització de compatibilitat. 

 
5. Aprovar el model de conveni específic, derivat del conveni marc signat en 

data 13 de novembre de 2014 entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), per a la realització de projectes 
d’avaluació de polítiques públiques i formació en avaluació. Facultar la Gerent 
Adjunta de Projectes Estratègics per a l’aprovació i formalització dels convenis que 
es formalitzin aplicant l’esmentat model. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència i Règim Interior. 

 
6. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Escola 

Massana i l’Institut Superior de Disseny Industrial (ISDI) de l’Havana - Cuba, per 
tal de donar suport en els àmbits docents i d’investigació. Facultar el/la Regidor/a 
de Presidència i Territori de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
l’esmentat conveni. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
7. Anul·lar part de l'autorització i disposició de despesa del contracte número 

13000085, adjudicat a l’empresa Endesa energia, SAU, amb NIF A81948077, que 
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té per objecte la contractació centralitzada del subministrament de gas de 
l’Ajuntament de Barcelona i altres organismes associats, per un import de 
200.000,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en les relacions que 
s’hi adjunten; en atenció a les raons exposades a l’informe de 7 de maig de 2015 
del Cap del Departament de Subministraments i Estalvi Energètic i segons el que 
preveu la clàusula 2 del PCAP, en estar determinada la quantia del present 
contracte en funció de preus unitaris. 

 
8. Atorgar la subvenció al Centre Català del Pen Club, amb DNI/NIF G58255597, 

per un import de 31.000,00 euros, per a Programa escriptor acollit 2015, d'acord 
amb allò previst en l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les 
Subvencions aprovada pel Consell Plenari el 17 de desembre de 2010. Declarar la 
no-inclusió en convocatòria pública donada la excepcionalitat que concorre en el 
projecte. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la despesa per un import 
de 31.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor del Centre Català del Pen Club, amb NIF G58255597, 
per a Programa escriptor acollit 2015. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, 
presenti la justificació dels fons rebuts en data màxima 31 de març de 2016, així 
com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. 
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. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
9. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 14.800,00 euros amb càrrec 

al pressupost i partida indicats en aquest mateix document, per subvencionar 
l'execució del projecte que s'indica tot seguit, condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual. Atorgar una subvenció 
a l'entitat Colla Castellers de Barcelona, amb NIF G08822496, per un import de 
14.800,00 euros, equivalent al 100% del cost del projecte, per a la realització 
d'activitats per promocionar la cultura tradicional i popular, amb un cost total 
d'execució de 14.800,00 euros i una durada fins al 31 de desembre de 2016, 
d'acord amb els arts. 22.2.c) i 28 ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i l'art. 6.2 de la normativa general de subvencions. 
Aprovar el conveni adjunt que consta a l'expedient pel qual es formalitzarà 
l'atorgament de la subvenció i facultar per a la seva signatura el/la regidor/a del 
Districte de Ciutat Vella. Requerir l'entitat beneficiària per tal que faciliti tota la 
informació que demani l'Ajuntament, i que procedeixi a la justificació de la 
subvenció en el termini màxim de tres mesos, a comptar des de la data de 
finalització del projecte subvencionat. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència i Règim Interior. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
10. Aprovar, d’acord amb l’art. 13.r de la Llei 22/98, de 30 de desembre, que 

aprova la Carta Municipal de Barcelona, i el Decret d’Alcaldia d’11 de juny de 2012, 
el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Barcelona – Districte 
de Sants-Montjuïc i l'Associació de veïns Font de la Guatlla-Magòria, amb NIF 
G58300963, que té per finalitat facilitar el desenvolupament d’activitats i 
iniciatives de les entitats i ciutadans del barri de Font de la Guatlla, la dinamització 
sociocultural del barri i la gestió d’activitats que es realitzin des del centre cívic 
Font de la Guatlla, amb aportació per part de l’Ajuntament de Barcelona – Districte 
de Sants-Montjuïc de la quantitat de 37.499,00 euros, essent la durada d’aquest 
acord fins a 31 de desembre de 2015; facultar el/la Regidor/a del Districte de 
Sants-Montjuïc, per a la signatura d’aquest conveni; autoritzar i disposar la 
despesa de 37.499,00 euros amb càrrec al Pressupost de 2015 i a les partides que 
s'indiquin en el document comptable, a favor de l'Associació de veïns Font de la 
Guatlla-Magòria, amb NIF G58300963; i requerir l’entitat beneficiària per tal que, 
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en el termini màxim de sis mesos a comptar des del pagament de la subvenció, 
presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria 
de funcionament de l’activitat subvencionada. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència i Règim Interior. 

 
11. Aprovar, d’acord amb l’art. 13.r de la Llei 22/98, de 30 de desembre, que 

aprova la Carta Municipal de Barcelona i el Decret d'Alcaldia d'11 de juny de 2012, 
el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Barcelona, Districte 
de Sants-Montjuïc, i la Coordinadora d’Entitats de Poble-sec, amb NIF G-
59055525, que, amb una durada que es limita fins a 31 de desembre de 2015, té 
per finalitat la promoció i la col·laboració en la gestió de les activitats del Centre 
Cívic El Sortidor, i pel qual l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Sants-Montjuïc 
aportarà la quantitat de 30.000,00 euros a la Coordinadora d'Entitats de Poble-sec 
amb caràcter avançat i condicionat a la signatura del conveni; facultar el Regidor 
del Districte de Sants-Montjuïc, Im. Sr. Jordi Martí i Galbis, per a la signatura 
d’aquest conveni; autoritzar i disposar la despesa de 30.000,00 euros amb càrrec 
al Pressupost de 2015 i a les partides que s'indiquin en el document comptable a 
favor de la Coordinadora d’Entitats de Poble-sec, amb NIF G-59055525; requerir 
l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de sis mesos a comptar des 
del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el 
balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. 
DONAR-NE compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
12. Aprovar, d’acord amb l’art. 13r de la Llei 22/98, de 30 de desembre, que 

aprova la Carta Municipal de Barcelona, i el Decret d’Alcaldia d’11 de juny de 2012, 
el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona – Districte 
de Sants-Montjuïc i la coordinadora d’Entitats de Poble-sec, amb NIF G-59055525, 
que, amb una durada que es limita fins a 31 de desembre de 2015, té per finalitat 
el suport a les associacions del barri, el calendari festiu, el suport i serveis a la 
comunitat i els projectes socials de Poble-sec per a Tothom, i en què l’Ajuntament 
de Barcelona-Districte de Sants-Montjuïc aprovarà la quantitat de 24.950,00 euros 
a la Coordinadora d’Entitats de Poble-sec, amb caràcter avançat a la finalització del 
projecte subvencionat i condicionat a la signatura del corresponent conveni; 
facultar el/la Regidor/a del Districte de Sants-Montjuïc per a la signatura d’aquest 
conveni; autoritzar i disposar la despesa de 24.950,00 euros amb càrrec al 
Pressupost de 2015 i a les partides que s’indiquen en el document comptable a 
favor de la Coordinadora d’Entitats de Poble-sec, amb NIF G-59055525; i requerir 
l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de sis mesos a comptar des 
del pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el 
balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
13. Aprovar, d’ acord amb l'art. 13.r de la Llei 22/98, de 30 de desembre, que 

aprova la Carta Municipal de Barcelona, i Decret d’Alcaldia d'11 de juny de 2012, el 
conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Barcelona – Districte 
de Sants-Montjuïc i la Federació d'Associacions i Comissions de carrers de la Festa 
Major de Sants, amb NIF G58505595, que té per finalitat la col·laboració amb 
l'esmentada Federació en la difusió d'activitats de la Festa Major de Sants, 
mitjançant la inserció per part de la Federació de la imatge corporativa de 
l'Ajuntament de Barcelona en els programes de mà dels divuit carrers de la Festa 
Major de 2015, així també com en els actes institucionals i promocionals d'aquesta 
Festa i altres publicacions que s’editin al respecte; la promoció del civisme i de la 
sostenibilitat, tot això en el temps que concreta el conveni; per part seva, 
l'Ajuntament de Barcelona – Districte de Sants-Montjuïc aportarà la quantitat de 
25.000,00 euros a la Federació d’Associacions i Comissions de carrers de la Festa 
Major de Sants i la durada d'aquest conveni es limita l’any 2015; facultar el 
Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, Im. Sr. Jordi Martí i Galbis, per a la 
signatura d'aquest conveni; autoritzar i disposar la despesa de 25.000,00 euros 
amb càrrec al Pressupost de 2015 i a les partides que s'indiquin en el document 
comptable a favor de la Federació d'Associacions i Comissions de carrers de la 
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Festa Major de Sants, amb NIF G58505595; i requerir l’entitat beneficiaria per tal 
que, en el termini màxim de sis mesos a comptar des del pagament de la 
subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la 
memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. Donar-ne compte a la 
Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
14. Aprovar, d’acord amb l’ art. 13.r de la Llei 22/98, de 30 de desembre, que 

aprova la Carta Municipal de Barcelona, i el Decret d’Alcaldia d’11 de juny de 2012, 
el conveni de col·laboració a subscriure entre l’ Ajuntament de Barcelona – 
Districte de Sants-Montjuïc i la Unió d’Entitats de la Marina, amb NIF G58441189, 
que té per finalitat la participació de les entitats en el desenvolupament de les 
noves iniciatives socioculturals i educatives per a la millora de les condicions de 
vida en els barris de la Marina del Port i la Marina del Prat Vermell, amb aportació 
per part de l'Ajuntament de Barcelona – Districte de Sants-Montjuïc de la quantitat 
de 23.498,00 euros, essent la durada d’ aquest acord fins a 31 de desembre de 
2015; facultar el/la Regidor/a del Districte de Sants-Montjuïc per a la signatura d’ 
aquest conveni; autoritzar i disposar la despesa de 23.498,00 euros, amb càrrec al 
Pressupost de 2015 i a les partides que s'indiquin en el document comptable a 
favor de la Unió d’Entitats de la Marina, amb NIF G58441189; i requerir l’entitat 
beneficiaria per tal que, en el termini màxim de sis mesos a comptar des del 
pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el 
balanç econòmic i la memòria de funcionament de l’activitat subvencionada. 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
Districte de Gràcia 

 
15. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

l'entitat La Miranda Casal del Barri, amb NIF G59874479, per al Pla de 
Desenvolupament Comunitari del Barri de La Salut, 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; facultar la Regidora del Districte de Gràcia 
per a la signatura dels documents necessaris per a materialitzar aquest conveni; 
autoritzar i disposar la despesa per un import de 16.000,00 euros amb càrrec al 
pressupost i partida indicats en aquest mateix document; abonar l'esmentada 
quantitat a l'entitat La Miranda Casal del Barri, prèvia signatura del present acord 
per ambdues parts; i requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim 
de 3 mesos a partir de la finalització de l'activitat, presenti el balanç econòmic i la 
memòria de funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Donar-ne 
compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
16. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona 

(Districte d’Horta-Guinardó), el Departament d’Ensenyament, i el Consorci 
d’Educació de Barcelona, que té per objecte regular les condicions per a l’execució 
de les obres de millora de les instal·lacions esportives de l’Institut Vall d’Hebron 
(ubicat en el recinte de l'antic "Patronat Ribas"), que comprendran un camp de 
futbol 11 (dins el qual hi haurà dos camps de futbol 7 situats en posició 
transversal), i l’edifici on s’ubicaran els vestidors, sales de serveis i magatzem; i 
establir les bases per poder iniciar la reversió del dret d’ús de 8.628,73 m2 de la 
finca on s’ubicaran les citades instal·lacions; i facultar l'Ima. Sra. Francina Vila 
Valls, Regidora del Districte, per a la seva formalització en document administratiu. 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
Districte de Nou Barris 

 
17. Prorrogar el contracte núm. 11C00049 que té per objecte la gestió de 

serveis públics, en la modalitat de gestió cívica, de l'equipament municipal Casal 
de Barri de Prosperitat, pel període del 2 d’agost de 2015 fins al 31 de juliol de 
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2016. Ampliar l'autorització i disposició de despesa de l’esmentat contracte, per un 
import màxim de 242.850,00 euros, essent l’import de 101.187,50 euros a càrrec 
del pressupost de l’any 2015 i l’import de 141.662,50 euros, a càrrec del 
pressupost de l’any 2016, i disposar-la a favor de l'entitat La Prosperitat Cultura en 
Acció 2, NIF G64781123. 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 pròrroga del contracte a les dependències del Departament de 
Recursos Interns. La present resolució queda condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient per finançar les obligacions que se'n deriven en el pressupostos 
municipals corresponents a l’exercici 2015-2016. Designar com a responsable del 
contracte el Sr. Lucas Martínez Chito. Donar-ne compte a la Comissió de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Innovació. 

 
18. Prorrogar el contracte núm. 11C00050 que té per objecte la gestió de 

serveis públics en la modalitat de gestió cívica de l’equipament municipal Ateneu 
Popular Nou Barris, per al període del 2 d’agost de 2015 fins al 31 de juliol de 
2016. Ampliar l'autorització i disposició de despesa de l’esmentat contracte, per un 
import màxim de 250.875,00 euros, essent l’import de 104.531,25 euros a càrrec 
del pressupost de l’any 2015 i l’import de 146.343,75 euros a càrrec del 
pressupost de l’any 2016, i disposar-la a favor de l’entitat Bidó de Nou Barris, NIF: 
G58326289. 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 
pròrroga del contracte a les dependències del Departament de Recursos Interns. 
La present resolució queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient 
per finançar les obligacions que se'n deriven en el pressupostos municipals 
corresponents a l’exercici 2015-2016. Designar com a responsable del contracte el 
Sr. Lucas Martínez Chito. Donar-ne compte a la Comissió de Cultura, Coneixement, 
Creativitat i Innovació. 

 
19. Prorrogar el contracte núm. 11C00051 que té per objecte la gestió de 

serveis públics, en la modalitat de gestió cívica, de l'equipament municipal Centre 
Cívic Can Basté, pel període del 2 d’agost de 2015 fins al 31 de juliol de 2016. 
Ampliar l'autorització i disposició de despesa de l’esmentat contracte, per un 
import màxim de 185.315,25 euros, essent l’import de 77.214,69 euros a càrrec 
del pressupost de l’any 2015 i l’import de 108.100,56 euros, a càrrec del 
pressupost de l’any 2016, i disposar-la a favor de l'entitat Turó Acció Sòcio-
Cultural (TASC), NIF G63695381. 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 pròrroga del contracte a les dependències del Departament de 
Recursos Interns. La present resolució queda condicionada a l'existència de crèdit 
adequat i suficient per finançar les obligacions que se'n deriven en el pressupostos 
municipals corresponents a l’exercici 2015-2016. Designar com a responsable del 
contracte el Sr. Lucas Martínez Chito. Donar -ne compte a la Comissió de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Innovació. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
20. Aprovar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona –Districte 

de Sant Andreu– i l’AMPA de l’Escola Esperança per a la cessió de la geganta de 
l’Esperança; facultar el regidor del Districte de Sant Andreu 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 Presidència i Règim Interior. 

 
21. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona –

Districte de Sant Andreu- i l’Associació la Satànica de Sant Andreu per a la 
programació d’activitats vinculades a la cultura popular del cicle festiu anual del 
Barri de Sant Andreu; facultar el regidor del Districte de Sant Andreu 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 Presidència i Règim Interior. 
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22. Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona–
Districte de Sant Andreu, la Universitat de Barcelona i l’Associació de Veïns i Veïnes 
del barri del Bon Pastor per a la realització del projecte per a la recuperació de la 
memòria històrica del barri del Bon Pastor; facultar el regidor del Districte de Sant 
Andreu 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 Presidència i Règim 
Interior. 

 
23. Aprovar l’Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el centre 

educatiu Escola Baró de Viver per a la utilització de les instal·lacions del centre per 
al desenvolupament d’activitats formatives; facultar el regidor del Districte de Sant 
Andreu per a la signatura de l’esmentat Acord, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
24. Aprovar l’Acord entre el Districte de Sant Andreu, l’Escola Cant Fabra i el 

Club Esportiu Fabra i Coats per a la utilització de les instal·lacions del centre per al 
desenvolupament d’activitats esportives; facultar el regidor del Districte de Sant 
Andreu per a la signatura de l’esmentat Acord, així com la de tots aquells 
documents que se’n derivin; donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior.  

 
Districte de Sant Martí 

 
25. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i IES 

Rambla Prim, amb DNI/NIF Q5855124C, per a l'atorgament d'una subvenció per 
satisfer activitats complementàries realitzades en el seu centre escolar, de 
conformitat amb la Normativa reguladora de subvencions aprovada pel Consell 
Plenari de 17 de desembre de 2010 i publicada al BOP en data 04 de gener de 
2011. Facultar el Gerent del Districte de Sant Martí per a la signatura del conveni, 
així com els actes necessaris per a la seva execució. Autoritzar, disposar i 
reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 5.000,00 euros, amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de IES 
Rambla Prim, amb NIF Q5855124C, per al conveni d'activitats complementàries 
d'educació. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el primer semestre de 
l'any següent al pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, 
així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat 
subvencionada. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
26. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i CP 

Eduardo Marquina, amb DNI/NIF Q5855246D, per a l'atorgament d'una subvenció 
per satisfer activitats complementàries realitzades en el seu centre escolar, de 
conformitat amb la Normativa reguladora de subvencions aprovada pel Consell 
Plenari de 17 de desembre de 2010 i publicada al BOP en data 04 de gener de 
2011. Facultar el Gerent del Districte de Sant Martí per a la signatura del conveni, 
així com els actes necessaris per a la seva execució. Autoritzar, disposar i 
reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 4.000,00 euros, amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de CP 
Eduardo Marquina, amb NIF Q5855246D, per al conveni d'activitats 
complementàries d'educació. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el 
primer semestre de l'any següent al pagament de la subvenció, presenti la 
justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament de l'activitat subvencionada. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència i Règim Interior. 

 
27. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i CP 

Joaquim Ruyra, amb DNI/NIF Q5855157C, per a l'atorgament d'una subvenció per 
satisfer activitats complementàries realitzades en el seu centre escolar, de 
conformitat amb la Normativa reguladora de subvencions aprovada pel Consell 
Plenari de 17 de desembre de 2010 i publicada al BOP en data 4 de gener de 2011. 
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Facultar el Gerent del districte de Sant Martí per a la signatura del conveni, així 
com els actes necessaris per a la seva execució. Autoritzar, disposar i reconèixer 
l'obligació de la despesa per un import de 5.000,00 euros, amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de CP 
Joaquim Ruyra, amb NIF Q5855157C, per al conveni d'activitats complementàries 
d'educació. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el primer semestre de 
l'any següent al pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, 
així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat 
subvencionada. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
28. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i CEIP 

General Prim, amb DNI/NIF Q0868026F, per a l'atorgament d'una subvenció per 
satisfer activitats complementàries realitzades en el seu centre escolar, de 
conformitat amb la Normativa reguladora de subvencions aprovada pel Consell 
Plenari de 17 de desembre de 2010 i publicada al BOP en data 4 de gener de 2011. 
Facultar el Gerent del Districte de Sant Martí per a la signatura del conveni, així 
com dels actes necessaris per a la seva execució. Autoritzar, disposar i reconèixer 
l'obligació de la despesa per un import de 5.000,00 euros, amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de CEIP 
General Prim, amb NIF Q0868026F, per al conveni d'activitats complementàries 
d'educació. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el primer semestre de 
l'any següent al pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, 
així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat 
subvencionada. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
29. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i IES 

Barri Besòs, amb DNI/NIF Q5855752A, per a l'atorgament d'una subvenció per 
satisfer activitats complementàries realitzades en el seu centre escolar, de 
conformitat amb la Normativa reguladora de subvencions aprovada pel Consell 
Plenari de 17 de desembre de 2010 i publicada al BOP en data 04 de gener de 
2011. Facultar el Gerent del Districte de Sant Martí per a la signatura del conveni, 
així com els actes necessaris per a la seva execució. Autoritzar, disposar i 
reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 5.000,00 euros, amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de IES 
Barri Besòs, amb NIF Q5855752A, per al conveni d'activitats complementàries 
d'educació. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el primer semestre de 
l'any següent al pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, 
així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat 
subvencionada. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
30. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

Col·legi Miró, amb DNI/NIF B08989519, per a l'atorgament d'una subvenció per 
satisfer activitats complementàries realitzades en el seu centre escolar, de 
conformitat amb la Normativa reguladora de subvencions aprovada pel Consell 
Plenari de 17 de desembre de 2010 i publicada al BOP en data 04 de gener de 
2011. Facultar el Gerent del Districte de Sant Martí per a la signatura del conveni, 
així com els actes necessaris per a la seva execució. Autoritzar, disposar i 
reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 4.000,00 euros, amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de 
Col·legi Miró, amb NIF B08989519, per al conveni d'activitats complementàries 
d'educació. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el primer semestre de 
l'any següent al pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, 
així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat 
subvencionada. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
31. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Escola 

La Pau, amb DNI/NIF Q5855691A, per a l'atorgament d'una subvenció per satisfer 
activitats complementàries realitzades en el seu centre escolar de conformitat amb 
la Normativa reguladora de subvencions aprovada pel Consell Plenari de 17 de 
desembre de 2010 i publicada al BOP en data 4 de gener de 2011. Facultar el 
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Gerent del Districte de Sant Martí per a la signatura del conveni, així com els actes 
necessaris per a la seva execució. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la 
despesa per un import de 4.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 
partida/es indicats en aquest mateix document, a favor d'Escola La Pau, amb NIF 
Q5855691A, per al conveni d'activitats complementàries d'educació. Requerir 
l'entitat beneficiària per tal que, en el primer semestre de l'any següent al 
pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el 
Balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Regim Interior. 

 
32. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i CP 

Concepción Arenal, amb DNI/NIF Q5855260E, per a l'atorgament d'una subvenció 
per satisfer activitats complementàries realitzades en el seu centre escolar, de 
conformitat amb la Normativa de subvencions pel Consell Plenari de 17 de 
desembre de 2010 i publicada al BOP en data 4 de gener de 2011. Facultar el 
Gerent del Districte de Sant Martí per a la signatura del conveni, així com els actes 
necessaris per a la seva execució. Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació de la 
despesa per un import de 4.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i 
partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de CP Concepción Arenal, 
amb NIF Q5855260E, per al conveni d'activitats complementàries d'educació. 
Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el primer semestre de l'any següent al 
pagament de la subvenció, presenti la justificació dels fons rebuts, així com el 
balanç econòmic i la memòria de funcionament de l'activitat subvencionada. 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
33. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

Col·legi Sagrat Cor-Besòs, amb DNI/NIF R0800961E, per a l'atorgament d'una 
subvenció per satisfer activitats complementàries realitzades en el seu centre 
escolar, de conformitat amb la Normativa reguladora de subvencions aprovada pel 
consell Plenari de 17 de desembre de 2010 i publicada al BOP en data 4 de gener 
de 2011. Facultar el Gerent del Districte de Sant Martí per a la signatura del 
conveni, així com els actes necessaris per a la seva execució. Autoritzar, disposar i 
reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 5.000,00 euros, amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de 
Col·legi Sagrat Cor-Besòs, amb NIF R0800961E, per al conveni d'activitats 
complementàries d'educació. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el 
primer semestre de l'any següent al pagament de la subvenció, presenti la 
justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament de l'activitat subvencionada. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència i Règim Interior. 

 
34. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i Colegio 

San Gabriel de Barcelona, amb DNI/NIF R5800435I, per a l'atorgament d'una 
subvenció per satisfer activitats complementàries realitzades en el seu centre 
escolar, de conformitat amb la Normativa reguladora de subvencions aprovada pel 
Consell Plenari de 17 de desembre de 2010 i publicada al BOP en data 4 de gener 
de 2011. Facultar el Gerent del Districte de Sant Martí per a la signatura del 
conveni, així com els actes necessaris per a la seva execució. Autoritzar, disposar i 
reconèixer l'obligació de la despesa per un import de 5.000,00 euros, amb càrrec 
al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest mateix document, a favor de 
Colegio San Gabriel de Barcelona, amb NIF R5800435I, per al conveni d'activitats 
complementàries d'educació. Requerir l'entitat beneficiària per tal que, en el 
primer semestre de l'any següent al pagament de la subvenció, presenti la 
justificació dels fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament de l'activitat subvencionada. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència i Règim Interior. 
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ÀREA D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ 
 
35. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

Consorci ZF Internacional, SAU, amb NIF A61290292, per a la realització del 17è 
Saló Internacional de la Logística i la Manutenció (SIL), que instrumenta 
l'atorgament d'una subvenció, 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 34.000,00 euros. Autoritzar i disposar la despesa de 34.000,00 
amb càrrec a la partida 0702-48903-43332, equivalent al 1,88% del cost total del 
projecte corresponent a 1.805.000,00 euros. Requerir l'entitat beneficiària per tal 
que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des de la finalització de l'activitat 
realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons rebuts, de conformitat 
amb el pacte cinquè del conveni. Facultar el/la Segon/a Tinent/a d'Alcalde per a la 
signatura del present conveni. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia, 
Empresa i Ocupació. 

 
36. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i 

Associació Catalana de Periodistes i Escriptors de Turisme, amb NIF G59740274, 
per a la realització del Projecte Nit del Turisme, 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 13.500,00 euros. 
Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d'interès públic 
justificades en els informes que consten a l'expedient. Autoritzar i disposar la 
despesa de 1.500,00 euros amb càrrec a la partida 0702-48903-43213, equivalent 
al 11,11% del cost total del projecte corresponent a 13.500,00 euros. Requerir 
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos, a comptar des 
de la finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels 
fons rebuts, de conformitat amb el pacte cinquè del conveni. Facultar la Segona 
Tinent d'Alcalde, Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina, per a la signatura del present 
conveni. Donar-ne compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

 
37. Aprovar l’expedient núm. 3-101/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en generació de crèdit per majors ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, provinents de la Generalitat de 
Catalunya en concepte de fons de foment del Turisme, per fer aportació del 50% al 
Consorci de Turisme, segons acord de la Comissió de Govern de 17 d’abril de 
2013, i d’import 793.330,35 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 15051995. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia, Empresa i 
Ocupació. 

 
38. Encarregar al Patronat Municipal de l’Habitatge, la gestió i administració de 

l’edifici en construcció situat en el carrer de Reina Amàlia núm. 38-38b i que 
constarà de 36 habitatges, que estan qualificats provisionalment com a habitatges 
de protecció oficial, de 3 locals i de trasters. 

 
 

ÀREA D'HÀBITAT URBÀ 
 
39. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 

Barcelona i Endesa Energía, SAU, per a la implantació de carregadors ràpids de 
vehicles elèctrics a la ciutat de Barcelona; facultar el Tercer Tinent d’Alcalde per a 
la seva formalització; i donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi 
Ambient. 

 
40. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 

Barcelona, Endesa Energía, SAU i Transports de Barcelona, SA, per al 
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desenvolupament i la implantació d’una infraestructura de recarrega per vehicles 
pesats i autobusos elèctrics a la ciutat de Barcelona; facultar el Tercer Tinent 
d’Alcalde per a la seva formalització; i donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat 
Urbà i Medi Ambient. 

 
41. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 

Barcelona i Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (Mercabarna) per a la 
posada en funcionament d’una infraestructura de recàrrega ràpida de vehicles dins 
del recinte de Mercabarna; facultar el gerent adjunt d’Infraestructures i 
Coordinació Urbana per a la seva formalització; i donar-ne compte a la Comissió 
d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
42. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 

Barcelona i Volkswagen-Audi España, SA per a l’impuls i promoció de la mobilitat 
elèctrica; facultar el/la Tercer/a Tinent/a d’Alcalde per a la seva formalització; i 
donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
43. Aprovar el conveni de col·laboració en activitats d’interès general a 

subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona i Aigües de Barcelona, Empresa 
Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA, per al desenvolupament 
del programa municipal “Pla Buits: Buits urbans amb implicació territorial i social”; 
facultar el Tercer Tinent d’Alcalde per a la seva formalització; i donar-ne compte a 
la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
44. Atorgar una subvenció a Foment de les Arts i del disseny (FAD), amb NIF 

G08746976, de conformitat amb els articles 22.2c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de 
les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari 17 de 
desembre de 2010, per un import total de 40.000,00 euros, per al Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Foment de les Arts i del Disseny per 
al desenvolupament del premi “City to City Barcelona FAD Award 2015-2016”; 
aprovar el conveni on s’articula aquesta subvenció 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; facultar el Tercer Tinent d’Alcalde de 
l'Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura; autoritzar i disposar la despesa 
plurianual per import de 40.000,00 euros a favor de Foment de les Arts i del 
disseny, amb NIF G08746976, per fer front a l’esmentat Conveni; aplicar, amb 
càrrec a la partida indicada en el document comptable, l’import de 20.000,00 euros 
al Pressupost de la Gerència d’Hàbitat Urbà de l’any 2015 i 20.000,00 euros al 
Pressupost de la Gerència d’Hàbitat Urbà de l’any 2016. La consignació de l’exercici 
2016 queda subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, regulador de 
les Hisendes Locals; i requerir l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte 
justificatiu dels fons rebuts d'acord amb el pacte quart del Conveni i de conformitat 
amb la normativa vigent. Donar-ne compte a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi 
Ambient. 

 
45. Atorgar una subvenció a la Societat Catalana d'Educació Ambiental, amb NIF 

G58037862, a la Fundació Privada Catalana per a la Prevenció de Residus i el 
Consum Responsable, amb NIF G64007404, a Espai Ambiental, SCCL, amb NIF 
F63645105, i a l’Associació Privada Centre de Recerca i Informació en Consum 
(CRIC), amb NIF G62656608, de conformitat amb els articles 22.2c) i 28.1 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 6.2 de la Normativa 
general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona aprovada pel 
Consell Plenari 17 de desembre de 2010, per un import total de 12.000,00 euros, 
per a la col·laboració en el desenvolupament del Mapa Barcelona Més Sostenible 
durant el període 2015 i 2016. L’Ajuntament de Barcelona satisfarà a cadascuna de 
les quatre entitats una subvenció per import total de 3.000,00 euros, a raó de 
1.500,00 euros per a cadascuna de les dues anualitats del Conveni (2015 i 2016); 
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declarar la no-inclusió en convocatòria pública donada l’excepcionalitat que 
concorre en el projecte; aprovar el conveni on s’articula aquesta subvenció, a 
subscriure amb la Societat Catalana d’Educació Ambiental, la Fundació Privada 
Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, Espai Ambiental 
SCCL i l’Associació Privada Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC), 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; facultar el Regidor 
de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva 
signatura; i autoritzar la despesa per import de 12.000,00 euros per fer front a 
l’esmentat Conveni; aplicar, amb càrrec a la partida indicada en el document 
comptable, l’import de 6.000,00 euros al Pressupost de la Gerència d’Hàbitat Urbà 
de l’any 2015 i 6.000,00 euros al Pressupost de la Gerència d’Hàbitat Urbà de l’any 
2016. La consignació queda subordinada al crèdit que per cada exercici autoritzin 
els respectius pressupostos, d’acord amb l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
regulador de les Hisendes Locals. Donar-ne compte a la Comissió d'Hàbitat Urbà i 
Medi Ambient. 

 
46. Atorgar una subvenció a l'Associació Arquin-Fad, amb NIF G60058518, de 

conformitat amb els articles 22.2 c) i 28.1 de la Llei 3/8/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de les 
subvencions de l'Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari de 17 de 
desembre de 2010, per un import de 30.000 euros, per al Conveni de Col·laboració 
entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Arquin-Fad, en l'organització dels 
Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme 2015, i la celebració de l'esdeveniment 
Arquin7-Setmana d'arquitectura. Aprovar el conveni on s'articula aquesta 
subvenció 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. Facultar el Tercer Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona per a la 
seva signatura. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 30.000,00 euros 
amb càrrec al pressuposts i partida indicats en el document comptable, a favor de 
Arq-Infad, amb NIF G60058518, per fer front a l'esmentat Conveni; i requerir 
l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts, 
d'acord amb el pacte setè punt b) del Conveni i de conformitat amb la normativa 
vigent. Donar-ne compte a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
47. Atorgar una subvenció a l’Associació cultural 48H Open House per a la 

divulgació del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona, amb NIF 
G65391815, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional de 
conformitat amb els articles 22.2c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i 6.2 de la Normativa general reguladora de les 
subvencions de l’Ajuntament de Barcelona aprovada pel Consell Plenari 17 de 
desembre de 2010, per un import de 30.000,00 euros, per al Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Cultural 48h Open 
House Barcelona, per a la celebració del Festival d’Arquitectura de Barcelona 48 
hores; declarar la no-inclusió en convocatòria pública donada l’excepcionalitat que 
concorre en el projecte; aprovar el conveni on s’articula aquesta subvenció, 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; facultar el Tercer 
Tinent d’Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura; autoritzar i 
disposar la despesa per import de 30.000,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os 
i partida/es indicats en el document comptable, a favor de l’Associació cultural 48H 
Open House per a la divulgació del patrimoni arquitectònic de la ciutat de 
Barcelona, amb NIF G65391815, per fer front a l’esmentat Conveni; i requerir 
l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts 
d'acord amb el pacte cinquè del Conveni i de conformitat amb la normativa vigent. 
Donar-ne compte a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 
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48. Modificar la distribució de pressupostària de l'anualitat 2015, en el sentit de 
traslladar la quantitat de 41.980,08€ a l'anualitat del 2017, per tal d'ajustar-la al 
termini del present contracte. Adjudicar el contracte núm. 15000335, que té per 
objecte el servei de Neteja d'escales mecàniques i ascensors a la via pública 
(2015-2017), per un import de 460.344,40 euros, IVA inclòs, i amb una baixa del 
21,28% sobre el preu de sortida, i de conformitat amb la proposta de valoració i 
classificació continguda en l'expedient a Can Cet Centre d'Inserció Sociolaboral, SL, 
amb NIF B60759644, 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 als pressupostos que s'indiquen 
en el document comptable amb el següent desglossament: import adjudicació 
380.449,92 euros; tipus impositiu del 21% d'IVA, i import de l'IVA de 79.894,48 
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 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. Felip Linares. Donar-ne 
compte a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
49. Anul·lar part de l'autorització de despesa del contracte número 15000335, 

que té per objecte el servei de Neteja d'escales mecàniques i ascensors a la via 
pública (2015-2017), per un import de 124.503,81 euros amb càrrec al 
Pressupostos i Partides indicades en el document comptable. 

 
50. Aprovar l’acord de col·laboració a subscriure entre Barcelona Activa, SAU 

SPM i l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Gerència Adjunta de Medi Ambient 
i Serveis Urbans, per a la formació de 8 alumnes-treballadors en tasques 
d’informació ambiental a les instal·lacions de La Fàbrica del Sol, en el marc del 
projecte “Casa d’Oficis Barris Sostenibles i amb Oportunitats per als Joves”. 
Facultar el gerent adjunt de Medi Ambient i Serveis Urbans per a la seva signatura. 
Donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
51. Encarregar al Consorci del Besós l’execució de les tasques per dur a terme 

les actuacions necessàries per a l’execució del manteniment de la Zona Fòrum i 
entorns, així com per a la realització de diverses actuacions en l’àmbit del Besòs i 
amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions generals 
annexes que s’aproven, fins al 31 de desembre de 2015. Autoritzar i disposar la 
despesa per un import de 844.672,00 euros amb càrrec als pressupostos i partides 
indicats en aquest mateix document, a favor de Consorci del Besòs, amb NIF 
P5890053A, per a encàrrec gestió manteniment Consorci Besòs Fòrum. Publicar el 
present encàrrec de gestió, d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 15 
de la Llei 30/1992 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
52. Encarregar a Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) l'execució de les 

tasques per a dur a terme la gestió-explotació i logística de funcionament dels 
punts verds de zona barri i mòbils de la ciutat de BArcelona durant l'any 2015, o 
amb subjecció a les condicions que s'estableixen en les prescripcions generals 
annexes que s'aproven, fins al 31 de desembre de 2015. Autoritzar i disposar la 
despesa per un import de 3.883.860,49 euros amb càrrec al pressupost i partida 
indicats en aquest mateix document, a favor de Tractament i Selecció de Residus, 
SA, amb NIF A08800880, per a 2015 encàrrec de gestió TERSA Punts Verds. 
Publicar el present encàrrec de gestió, d'acord amb el que estableix l'apartat 3 de 
l'artícle 15 de la Llei 30/1992 al Butlleti Oficial de la Província de Barcelona. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
53. Aprovar definitivament el projecte de reurbanització del carrer Melcior de 

Palau, entre els carrers Joan Güell i Comtes de Bell-lloc, al Districte de Sants-
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Montjuïc de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del 
projecte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un pressupost d’1.001.652,36 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. 

 
54. Rectificar, de conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
administratiu comú, l’errada material detectada en el text de l’acord de 22 d’abril 
de 2015, d’aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del Polígon 
d’actuació urbanística A de la Modificació del Pla general metropolità al carrer Juan 
de Sada i el seu entorn, respecte de la data d’atorgament de l’escriptura pública de 
constitució de l’Entitat, essent la correcta el 5 de març de 2015. Publicar aquest 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de més 
circulació de la província; i notificar-lo individualment a les persones propietàries. 
Donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
55. Resoldre les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública del 

Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanístic núm. 1 del Pla de 
Millora Urbana del Sector 8 de la Marina de la Zona Franca, en el sentit que 
justificadament i raonada figura en l’informe del Departament de Gestió de Sòl de 
la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística SA d’11 de maig de 2015 que 
consta en l’expedient i es dóna per reproduït. Aprovar definitivament, a l’empara 
de l’article 119.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual es va 
aprovar el Text Refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de Reparcel·lació del 
Polígon d’Actuació Urbanístic núm. 1 del Pla de Millora Urbana del Sector 8 de la 
Marina de la Zona Franca. Determinar, de conformitat amb l’article 153 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l’acord 
d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació produirà els efectes econòmics i 
jurídics continguts en l’article 127 del Text refós de la Llei d’urbanisme i, per tant, 
entre altres, la cessió en ple domini i lliure de càrregues a l’Administració actuant 
dels terrenys de cessió obligatòria per a llur afectació als usos previstos en el 
planejament. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en un dels diaris de més difusió de la província i notificar-lo 
individualment a tots els propietaris i altres interessats afectats. Donar-ne compte 
a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
56. Aprovar definitivament el compte de liquidació definitiu del Projecte de 

Reparcel·lació de la Modificació del PGM per a l’Ordenació del parc del Torrent de 
les Monges de Sarrià de Barcelona, quantificat en 681.246,74 €, abans d’IVA, amb 
un saldo positiu a favor de la propietat privada de 104.491,63 €, abans d’IVA. 
Sol·licitar al Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de l’afecció de les finques 
de resultat al saldo del compte de liquidació provisional del Projecte de 
Reparcel·lació de la Modificació del PGM per a l’Ordenació del Parc del Torrent de 
les Monges de Sarrià de Barcelona. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la 
Província i en un dels diaris de major circulació de la província; i notificar-lo 
personalment als interessats; Donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi 
Ambient. 

 
Districte de Gràcia 

 
57. Fixar en tràmit d’avinença, a l’empara de l’article 24 de la Llei d’Expropiació 

Forçosa, la quantitat d'1.220.000,00 euros com a preu just per tots els conceptes 
per l’expropiació de la finca núm. 90 de l’avinguda Vallcarca (també núm. 5 del 
carrer Cambrils), qualificada de xarxa viària bàsica (clau 5) i zona en sòl urbà en 
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densificació urbana semiintensiva (clau 13b), i inclosa dins de l’actuació aïllada 
núm. 5 prevista per la Modificació del Pla General Metropolità de l’àmbit de 
l’avinguda de l’Hospital Militar i del carrer Farigola, aprovada definitivament el 27 
de maig de 2002; aplicar aquesta quantitat amb càrrec al projecte núm. 
06.6814.01 del Pressupost de la SPM Barcelona Gestió Urbanística, SA per l’any 
2015; pagar l’esmentada quantitat als propietaris, els senyors Juan Manuel Frigola 
Mombiot, una meitat indivisa, i Anna Maria, Pedro i Isabel Llauger Frigola, una 
meitat indivisa per terceres parts indivises, un cop acreditin el domini i llibertat de 
càrregues de l’immoble o, altrament, dipositar-la a la Caixa General de Dipòsits; i 
ocupar l’immoble afectat. 

 
Districte d'Horta-Guinardó 

 
58. Aprovar definitivament el Projecte del Nou Camp de Fútbol de Sant Genís. 

Sant Genís dels Agudells, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona, d’iniciativa 
municipal, d’acord amb la Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient 
administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduïda, amb un pressupost de 
2.642.676,89 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; condicionar l’eficàcia del present 
Acord a l’aprovació de la Comissió de Govern i posterior signatura del Conveni de 
Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci d’Educació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per regular l’execució de les obres de 
millora de les instal·lacions esportives de l’Institut Vall d’Hebron; i encarregar a la 
societat municipal Bimsa la gestió de l’actuació. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
59. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del Barri del Bon Pastor, 

Fase E, al Districte de Sant Andreu, a Barcelona, d’iniciativa pública, d’acord amb 
l’Informe Tècnic del Projecte de data 19 de març de 2015, que figura a l’expedient 
administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, amb un import de 
4.400.979,56 euros, més el 21% de l’impost del valor afegit (IVA); d’acord amb 
allò que preveu l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i publicar aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en un diari dels de més circulació de la 
província, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; notificar-ho 
als interessats en aquest procediment; i encarregar a Bagur, SA la gestió de 
l’actuació. 

 
Districte de Sant Martí 

 
60. Resoldre les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública del 

Projecte de reparcel·lació de l’àmbit del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana 
de definició i concreció dels paràmetres edificatoris dels sòls d’equipament situats 
a l’illa delimitada pels carrers Sancho d’Àvila, Zamora, Almogàvers i Joan d’Àustria, 
al Districte d’activitats 22@ Barcelona, en el sentit que justificadament i 
raonadament figura en l’informe de la Direcció de Gestió de Sòl de la societat 
municipal Barcelona Gestió Urbanística SA, de 6 de maig de 2015, que consta a 
l’expedient i es dóna per reproduït. Aprovar definitivament, a l'empara de l'article 
119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, el Projecte de reparcel·lació de l’àmbit del Pla Especial 
Urbanístic i de Millora Urbana de definició i concreció dels paràmetres edificatoris 
dels sòls d’equipament situats a l’illa delimitada pels carrers Sancho d’Àvila, 
Zamora, Almogàvers i Joan d’Àustria, al Districte d’activitats 22@ Barcelona, 
promogut per Serveis Funeraris de Barcelona, SA. Determinar, de conformitat amb 
l’article 153 del Reglament de la Llei d’urbanisme, que la fermesa en via 
administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació 
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produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l’article 127 
del Text refós de la Llei d’urbanisme i, per tant, entre d’altres, la cessió en ple 
domini i lliure de càrregues a l’administració actuant dels terrenys de cessió 
obligació i gratuïta per a llur afectació als usos previstos en el planejament. 
Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari 
dels de més circulació de la província, i notificar-lo individualment a tots els 
propietaris i altres interessats afectats. Donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat 
Urbà i Medi Ambient. 

 
61. Aprovar definitivament el Projecte executiu d’urbanització de l’illa “La 

Escocesa”, situat als carrers de Pere IV, de Fluvià, de Bolívia i de la Selva de Mar, 
promogut per la Junta de Compensació del Sector 1 del Pla de Millora Urbana de 
l'Illa “La Escocesa” del Poblenou de Barcelona, d’acord amb l’Informe Tècnic del 
Projecte (ITP) de 5 de maig de 2015, el qual figura a l’expedient i es dóna per 
reproduït, i de conformitat amb les declaracions del redactor del projecte i del 
promotor, que a aquests efectes es donen per reproduïdes; amb un import de 
24.581,86 euros el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs; d’acord amb el 
que estableixen els articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; notificar-ho als interessats 
en aquest procediment; publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació a Catalunya. 

 
 
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS 

 
62. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Associació de Veïns i 

Veïnes del Poblenou per a l’execució del projecte “Pla d’Acollida i Convivència al 
Poblenou”, per millorar les condicions de vida, l’acollida i defensa dels drets de les 
persones immigrades d’origen estranger del Poblenou, al Districte de Sant Martí, 
que instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa de conformitat 
amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 13/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 6.2 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un 
import de 37.853,00 euros. Autoritzar i disposar a favor de Associació de Veïns i 
Veïnes del Poblenou, amb NIF núm. G58435975, la despesa de 37.853,00 euros, 
amb càrrec a la partida 0201 48903 23161 de l’exercici del 2015, equivalent al 
74,96% del cost total del projecte (50.500 euros) degudament justificat per la 
Directora de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, en el seu informe emès en 
data 12 de març de 2015, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dona per reproduït. Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior als tres mesos a comptar des de la finalització de l’activitat 
realitzada presenti la justificació corresponent. La justificació es referirà a activitats 
efectuades i despeses realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015. 
Facultar el/la regidor/a de l’Àrea Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 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 Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i 
Esports. 

 
63. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Surt. Fundació de 

Dones. Fundació Privada, amb NIF G-64404213, i José Rosàs Taberner, S.A. amb 
NIF A-08499568 per a l’execució del projecte “Programa Costures 2015”, que 
instrumenta l’atorgament de la subvenció de concessió directa 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 de la normativa general reguladora de les subvencions, per un 
import de 25.588,31 euros. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per 
raons d’interès públic justificades en els informes que consten en l’expedient. 
Autoritzar i disposar la despesa de 25.588,31 euros, dels quals 6.388,31 euros a 
favor de Surt. Fundació de Dones. Fundació Privada i 19.200,00 euros a favor de 
José Rosàs Taberner, S.A., amb càrrec a la partida 0201 48903 23172 de l’exercici 
2015 de la Direcció del Programa de Dona, equivalent al 56,24% del cost total del 
projecte (45.498,12 euros). Requerir les entitats beneficiàries per tal que en un 
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termini no superior als tres mesos, a comptar des de la finalització de l’activitat 
realitzada, presentin la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat 
amb el pacte setè del conveni. Facultar l'Ima. Sra. Francina Vila i Valls, Regidora 
de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, la signatura de l’esmentat 
Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin del mateix. Donar-
ne compte a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports. 

 
64. Aprovar, d’acord amb la Normativa reguladora dels expedients d’autorització 

de l’atorgament de convenis administratius amb altres administracions públiques i 
institucions, recollida al Decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2011, el conveni entre 
l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, per a la consolidació i 
ampliació de places d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat a la 
ciutat de Barcelona, durant l’any 2015, per millorar els serveis residencials que s’hi 
presten i contribuir a millorar l’atenció d’aquestes persones. Donar-ne compte a la 
Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports. 

 
65. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Grup d’Entitats 

Catalanes de la Família, amb NIF núm. G60475753, per a l’execució del projecte 
“Formació Familiar- Conciliació vida laboral i familiar”, per tal de promoure 
aspectes de la conciliació de la vida laboral i familiar, que instrumenta l’atorgament 
de la subvenció, 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 de la normativa general 
reguladora de les subvencions, per un import de 8.000,00 euros. Autoritzar i 
disposar a favor de Grup d’Entitats Catalanes de la Família, amb NIF núm. G-
60475753, la despesa de 8.000,00 euros, dels quals 4.000,00 euros corresponen a 
l’exercici 2015 i 4.000,00 euros a l’exercici 2016, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient, amb càrrec a la partida 0201 23213 48903, equivalent al 
49,69% del cost total del projecte (16.100,00 euros). Requerir l’entitat beneficiària 
per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de 
desembre de cada any, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de 
conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar el Regidor/a de Família, 
Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. 

 
66. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Associació Rauxa, amb 

NIF núm. G58858416, per a l’execució del projecte “Comunitat terapèutica 
Urbana”, per tal de motivar a persones transeünts a prendre part de tractaments 
contra l’alcoholisme i altres drogues, que instrumenta l’atorgament de la 
subvenció, 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 de la normativa general reguladora de 
les subvencions, per un import de 48.570,00 euros. Autoritzar i disposar, a favor 
de Associació Rauxa, amb NIF núm. G-58858416, la despesa de 48.570 euros, dels 
quals 24.285,00 euros corresponen a l’exercici 2015 (10.885,00 euros a càrrec de 
la partida 0201.31111.48903 de la Direcció de Salut i 13.400,00 euros a càrrec de 
la partida 0201.23142.48903 de la Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials) 
i 24.285,00 euros a l’exercici 2016, condicionat a l’existència de crèdit adequat i 
suficient, (10.885,00 euros a càrrec de la partida 0201.31111.48903 de la Direcció 
de Salut i 13.400,00 euros a càrrec de la partida 0201.23142.48903 de la Direcció 
de Serveis de Família i Serveis Socials) equivalent al 6,90% del cost total del 
projecte (703.500,00 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un 
termini no superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de cada 
any, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el 
pacte setè del conveni. Facultar el/la Delegat/da de Salut 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 Qualitat de Vida, 
Igualtat, Joventut i Esport. 
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67. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Coordinadora 
d’Usuaris de la Sanitat, amb NIF núm. G08858318, per a l’execució del projecte 
“Actuacions en matèria d’orientació i promoció de la salut”, augmentar en els 
ciutadans i ciutadanes el coneixement dels serveis de salut de la ciutat i difondre 
els drets i obligacions de l’administració i dels administrats per tal d’afavorir l'ús 
correcte dels productes i serveis, que instrumenta l’atorgament de la subvenció de 
concessió directa 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 de la normativa general 
reguladora de les subvencions, per un import de 4.000,00 euros. Declarar la no-
inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic justificades en els 
informes que consten en l’expedient. Autoritzar i disposar, a favor de la 
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, amb NIF núm. G08858318, la despesa de 
4.000,00 euros, amb càrrec a la partida 0201.31111.48903, de l’exercici del 2015, 
equivalent al 4,44% del cost total del projecte (90.140,00 euros). Requerir l’entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior als tres mesos, a comptar des del 
31 de desembre de cada any, presenti la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, 
de conformitat amb el pacte setè del conveni. Facultar la Sra. Cristina Iniesta 
Blasco, delegada de Salut 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 Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports. 

 
68. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Goethe - Institut, 

entitat registrada amb en nº VR 5007 en el registre d’associacions del Jutjat de 
Primera Instància de Munic, en l’àmbit de l'adolescència i la joventut, vigent des 
del dia següent a la formalització del conveni fins al 31 de desembre de 2015. 
Facultar l'Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro, regidor d'Adolescència i Joventut, la 
signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que es 
derivin del mateix, així com la pròrroga si escau. Donar-ne compte a la Comissió 
de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports. 

 
69. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Gais Positius, amb NIF 

núm. G60701000, per a l’execució del projecte “Promoció de la Salut i prevenció 
en els col·lectius HSH”, per promoure la salut i la prevenció en el col·lectiu d’homes 
que tenen relacions sexuals amb homes (HSH), que instrumenta l’atorgament de la 
subvenció, 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 de la normativa general reguladora de 
les subvencions, per un import de 15.520,00 euros. Autoritzar i disposar a favor de 
Gais Positius, amb NIF núm. G60701000, la despesa de 15.520,00 euros, dels 
quals 7.760,00 euros corresponen a l’exercici 2015 i 7.760,00 euros a l’exercici 
2016, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec a la 
partida 0201 31111 48903, equivalent al 12,08% del cost total del projecte 
(128.450,00 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior als tres mesos, a comptar des del 31 de desembre de cada any, presenti 
la justificació de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del 
conveni. Facultar el/la Delegat/da de Salut de l’Ajuntament de Barcelona per a la 
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin del mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, 
Joventut i Esports. 

 
70. Aprovar la revisió de preus, d’acord amb la clàusula 17 del plec de clàusules 

administratives particulars regulador del contracte que té per objecte el servei 
d’informació i dinamització als centres d’educació secundària (SIDCES) (expedient 
número 20130245, contracte número 13001638), la qual cosa representa una 
actualització del -1,03% i fixa el preu unitari mensual d’un Punt JIP en 377,02 € 
d’acord amb l’informe emès pel Director del Programa de Joventut. Prorrogar, de 
mutu acord, el contracte núm. 13001638 que té per objecte el servei d’informació i 
dinamització als centres d’educació secundària (SIDCES), per al període comprès 
entre els dies 1 de juliol de 2015 i 30 de juny de 2016. Autoritzar i disposar a favor 
de la Fundació Pia Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai, amb CIF R5800395E, 
la quantitat de 261.463,37€, IVA exempt, dels quals 96.328,61€ corresponen a 
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l’any 2015 i 165.134,76€ a l’any 2016 i Requerir l’adjudicatària perquè 
comparegui, dins del termini de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent al 
de la notificació de la resolució de pròrroga del contracte, a les dependències del 
Departament del Serveis Jurídics de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports per a la corresponent formalització del contracte. 

 
71. Prorrogar, de mutu acord, a l’empara dels articles 23.2 i 303 del Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic i d’acord amb la clàusula 3 del plec de 
clàusules administratives particulars que regeix l’esmentat contracte, de 
conformitat amb les motivacions de l’informe emès per la Cap del Departament de 
Família i Infància de 15 d’abril de 2015, adjudicat a Suara Serveis, SCCL, per al 
període comprès entre l’1 de setembre de 2015 i el 31 d’agost de 2016 i per un 
import de 429.392,63 euros, exempt d’IVA. Aprovar la revisió de preus, d’acord 
amb la clàusula 17 del plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte número 13001414 (Lot 1), que té per objecte la gestió del Centre Obert 
Municipal de Famílies, Infants i Adolescents Sant Martí, que comporta una 
minoració de 3.750,86 euros, IVA exclòs, la qual cosa implica que, a partir del dia 
1 de setembre de 2015, el preu mensual del servei de gestió de l’esmentat Centre 
Obert és de 35.782,71 euros, exempt d’IVA. Autoritzar i disposar, a favor de Suara 
Serveis, SCCL, amb NIF núm. F17444225, la despesa per un import total de 
429.392,63 euros, exempt d’IVA, que anirà a càrrec de la partida 0201 22731 
23111 d’acord amb el següent desglossament: l’import de 143.130,87 euros, 
exempt d’IVA, a càrrec dels pressupostos de 2015, i l’import de 286.261,76 euros, 
exempt d’IVA, a càrrec dels pressupostos de 2016, condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient. Requerir l’adjudicatari perquè comparegui, dins del 
termini màxim de quinze dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la 
notificació d’aquesta resolució, a les dependències del Departament de Serveis 
Jurídics de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (passeig de Sant Joan, 75) 
per a la formalització de la pròrroga del contracte. 

 
72. Prorrogar, de mutu acord, a l’empara dels articles 23.2 i 303 del Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic i d’acord amb la clàusula 3 del plec de 
clàusules administratives particulars que regeix l’esmentat contracte, de 
conformitat amb les motivacions de l’informe emès per la Cap del Departament de 
Família i Infància de 15 d’abril de 2015, adjudicat a Iniciatives i Programes, SL, per 
al període comprès entre l’1 de setembre de 2015 i el 31 d’agost de 2016 i per un 
import de 472.331,88 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10%. Aprovar la 
revisió de preus, d’acord amb la clàusula 17 del plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte número 13001415 (Lot 2), que té per objecte la 
gestió del Centre Obert Municipal de Famílies, Infants i Adolescents Les Corts-
Sants, que comporta una minoració de 4.125,95 euros, IVA inclòs, la qual cosa 
implica que, a partir del dia 1 de setembre de 2015, el preu mensual del servei de 
gestió de l’esmentat Centre Obert és de 39.360,98 euros, IVA inclòs (35.782,71 
euros en concepte de pressupost net i 3.578,27 euros en concepte d’IVA al tipus 
impositiu del 10%). Autoritzar i disposar, a favor d'Iniciatives i Programes, SL, 
amb NIF núm. B59545913, la despesa per un import total de 472.331,88 euros, 
IVA inclòs, que anirà a càrrec de la partida 0201 22731 23111 d’acord amb el 
següent desglossament: l’import de 157.443,96 euros, IVA inclòs, a càrrec dels 
pressupostos de 2015, i l’import de 314.887,92 euros, IVA inclòs, a càrrec dels 
pressupostos de 2016, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
Requerir l’adjudicatari perquè comparegui, dins del termini màxim de quinze dies 
hàbils comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, a 
les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports (passeig de Sant Joan, 75) per a la formalització de la 
pròrroga del contracte. 

 
ÀREA DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT I INNOVACIÓ 

 
73. Aprovar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat Pompeu Fabra per a la implementació del programa STEM Barcelona. 
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Facultar l’ Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, Regidor d’Educació i Universitats per a 
la signatura del conveni de col·laboració. Notificar aquesta resolució a les entitats 
interessades per al seu coneixement. Donar-ne compte a la Comissió de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Innovació. 

 
74. Aprovar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat Politècnica de Catalunya per a la implementació del programa STEM 
Barcelona. Facultar l’Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, Regidor d’Educació i 
Universitats, per a la signatura del conveni de col·laboració. Notificar aquesta 
resolució a les entitats interessades per al seu coneixement. Donar-ne compte a la 
Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació. 

 
75. Aprovar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat Autònoma de Barcelona per a la implementació del programa STEM 
Barcelona. Facultar l’Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, Regidor d’Educació i 
Universitats, per a la signatura del conveni de col·laboració. Notificar aquesta 
resolució a les entitats interessades per al seu coneixement. Donar-ne compte a la 
Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació. 

 
76. Aprovar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat de Barcelona per a la implementació del programa STEM Barcelona. 
Facultar l’Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, Regidor d’Educació i Universitats, per a 
la signatura del conveni de col·laboració. Notificar aquesta resolució a les entitats 
interessades per al seu coneixement. Donar-ne compte a la Comissió de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Innovació. 

 
b) Mocions 
 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

tretze hores. 
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Acta de la sessió del 10 de juny de 2015, aprovada el 10 de juny de 2015 
 
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 

dia 10 de juny de 2015 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària, sota 
la presidència de l'Excm. Sr. Alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. Hi concorren 
els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcalde, Joaquim Forn i Chiariello, 
Sònia Recasens i Alsina, Antoni Vives i Tomàs, Maite Fandos i Payà, Jaume Ciurana 
i Llevadot, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Joan Puigdollers i 
Fargas, Gerard Ardanuy i Mata, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond 
Blasi i Navarro, Jordi Martí i Galbis, Eduard Freixedes i Plans i Irma Rognoni i 
Viader, assistits pel Secretari General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Constantí Serrallonga Tintoré i el 
Director de l’Alcaldia Sr. Albert Ortas Serrano. 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 
tretze hores. 

Es dóna per llegida l’acta de la sessió de 20 de maig de 2015, l'esborrany de la 
qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió i s’aprova. 

Es dóna per llegida l’acta de la sessió celebrada el dia d’avui a les 12 hores; i 
s'aprova. 

Es dóna per llegida l’acta d’aquesta sessió; i s'aprova. 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

tretze hores i deu minuts. 
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Acta de la sessió del 17 de juny de 2015, aprovada el 25 de juny de 2015 
 
A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 

dia 17 de juny de 2015 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'Alcalde, Gerardo Pisarello Prados, Laia 
Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les 
Imes. Sres. Regidores, Raimundo Viejo Viñas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom 
Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago i Josep Ma. Montaner Martorell. 

També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau. 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les dotze 

hores. 
 
1. Constitució de la Comissió de Govern. 
 
L’Alcaldessa dirigeix unes paraules als membres de la Comissió de Govern i, a 

continuació, declara formalment constituïda la Comissió de Govern de l’Ajuntament 
de Barcelona.  

 
2. Règim de sessions, competències i funcionament.  
 
El Primer Tinent d’Alcalde i el Secretari General expliquen el sistema de 

distribució de competències a favor de la Comissió de Govern, així com el seu 
règim de sessions i de funcionament. 

 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

tretze hores. 
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Acords 
 

Acords de la sessió del 25 de juny de 2015 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 17 de juny de 2015. 
 
 

Part Decisòria / Executiva  
 
Propostes d’acord 
 

ÀREA DE DRETS SOCIALS 
 
1. Aprovar la pròrroga, de mutu acord, del conveni de gestió cívica del Centre de 

Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ) a formalitzar amb el Consell de la 
Joventut de Barcelona, amb CIF V-08825804, entre els dies 1 de juliol de 2015 i 
30 de juny de 2016, sens perjudici que en l'annex a aquesta pròrroga es concreti 
la subvenció de conformitat amb allò indicat a la clàusula 4.2.2 del conveni de 
gestió cívica, si escau. Facultar l’Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, regidora de Cicles 
de Vida, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
de la pròrroga de l’esmentat acord de gestió cívica. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
2. Encarregar a Solucions Integrals per als Residus l’execució de les tasques per 

dur a terme les actuacions necessàries per a la gestió i desenvolupament de les 
actuacions de la Campanya de reducció de soroll en les zones d’elevada 
concentració d’oci nocturn a la ciutat de Barcelona, i amb subjecció a les 
condicions que s’estableixen en les prescripcions generals annexes, que s’aproven, 
fins al 31 de desembre de 2015; autoritzar i disposar la despesa per un import de 
111.679,57 euros amb càrrec al pressupost i partida indicat en el document 
comptable, a favor de Solucions Integrals per als Residus, amb NIF A62439807, 
per a encàrrec suport activitats. Campanya soroll (SIRESA). Publicar el present 
encàrrec de gestió, d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 15 de la Llei 
30/1992 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
3. Atorgar una subvenció extraordinària a la Fundació Fòrum ambiental, amb 

NIF G61534954, per un import de 30.000,00 euros per l’Acord de Col·laboració 
entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Fòrum Ambiental per promoure 
iniciatives de col·laboració publicoprivada per a l’optimització de serveis i 
l’Eficiència del Recursos Mediambientals i l’Economia Circular, de conformitat amb 
els articles 22.2.c) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i d’acord amb l’establert en els articles 6.2 i 6.3 de la Normativa 
General Reguladora de les Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona aprovada pel 
Consell Plenari 17 de desembre de 2010; declarar la no-inclusió en la convocatòria 
pública donada l’excepcionalitat que concorre en el projecte; aprovar el conveni on 
s’articula aquesta subvenció que instrumenta l'atorgament d'una subvenció 
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, 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. Facultar el Gerent d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva signatura. Autoritzar i 
disposar la despesa per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec al pressupost i 
partida indicats en el document comptable, a favor de la Fundació Fòrum 
Ambiental, amb NIF G61534954, per fer front a l’esmentat Conveni; i requerir 
l'entitat beneficiària per tal que presenti el compte justificatiu dels fons rebuts 
d’acord amb el pacte sisè del conveni i de conformitat amb la normativa vigent. 
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Districte de Sants-Montjuïc 
 
4. Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. Emilia Viñals Espín 

contra l’acord d’aprovació de la constitució de la Junta de Compensació del Polígon 
d’actuació urbanística A de la Modificació del Pla general metropolità al carrer Juan 
de Sada i el seu entorn, pels motius que justificadament i raonada figuren en 
l’informe del Departament de Projectes de Gestió Urbanística de 16 de juny de 
2015 que consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. Donar-ne compte 
d'aquest acord a la comissió de plenari competent per raó de la matèria. 

 
5. Estimar les al·legacions formulades pel Sr. Ernest Sentís Garriga, en nom i 

representació de Germans Fisas Bosch SLU, en el tràmit d’informació pública de 
l’expedient d’ocupació directa de part de la finca de la seva propietat situada al 
carrer de Roger, núm. 46, pels motius que justificadament i raonada figuren en 
l’informe de 15 de juny de 2015, que obra a l’expedient i que es dóna per 
reproduït íntegrament. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’establert a 
l’article 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, i a l’article 215 del Decret 305/2005, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, la relació de béns i drets 
afectats i la necessitat de l’ocupació directa que implica la declaració d’urgència de 
l’ocupació immediata dels terrenys afectats, de 167 m2 de superfície, situats al 
carrer Roger, número 46, qualificats de sistema viari -clau 5b- (158,50 m2), i de 
sistema d’equipament de nova creació –clau 7b- (8,50 m2), inclosos al PAU A de la 
Modificació del Pla general metropolità al carrer Juan de Sada i el seu entorn. 
Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari 
dels de més circulació de la província, amb notificació als interessats afectats. 
Donar-ne compte d'aquest acord a la comissió de plenari competent per raó de la 
matèria. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
6. Aprovar definitivament, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el 
Projecte de reparcel·lació, redactat d’ofici per l’Administració actuant, del Polígon 
d’actuació urbanística d’àmbit discontinu delimitat per la Modificació del Pla general 
metropolità per a la creació d’un equipament i obtenció d’espai lliure amb 
l’ordenació de les finques situades als carrers de Saragossa 29 i 31, Alfons XII 38-
40 i 42-48, i Bellesguard 17 i 19X, aprovada definitivament per la Subcomissió 
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 21 de gener de 2015, i publicada al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6830 de 13 de març de 2015. 
Determinar, de conformitat amb l’article 153 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, que la fermesa en via 
administrativa de l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, 
produirà essencialment els efectes econòmics i jurídics continguts a l’article 127 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
en un diari dels de més circulació de la província; i notificar-lo individualment a 
cadascun dels interessats en l’expedient. Donar-ne compte d'aquest acord a la 
comissió de plenari competent per raó de la matèria. 

 
Districte de Sant Martí 

 
7. Aprovar, a l’empara de l’article 119.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la 

constitució de la Junta de Compensació del Pla de millora urbans de l’illa delimitada 
pels carrers Puigcerdà, Veneçuela, Pallars i Maresme – Districte d’activitats 
22@bcn –, formalitzada mitjançant escriptura pública atorgada el 14 de maig de 
2015 davant la notària de Barcelona Sra. María Isabel Gabarró Miquel, sota el 
número 1270 del seu protocol, per propietaris de terrenys que representen més 
del 50% de la superfície total dels terrenys inclosos a l’àmbit. Designar 
representant d’aquesta Administració en l’òrgan rector de la Junta de 
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Compensació, la Cap del Departament de Projectes de Gestió Urbanística, Sra. 
Lourdes Madir i García. Traslladar a la Direcció General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme la documentació que prescriu l’article 192.1 del Reglament de la Llei 
d'urbanisme als efectes de la inscripció de la Junta de Compensació en el Registre 
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en un diari dels de més circulació de la província; i 
notificar-lo individualment a les persones propietàries. Donar-ne compte d'aquest 
acord a la comissió de plenari competent per raó de la matèria. 
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COMISSIONS CONSELL MUNICIPAL 

Actes 
 

Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació 
 
Acta de la sessió del 17 de març de 2015, aprovada en sessió del Consell 
Municipal del 10 de juny de 2015 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 17 de març de 

2015, s’hi reuneix la Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, 
sota la presidència de l’Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete. Hi assisteixen les Imes. 
Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Carmen 
Andrés Añón, Gabriel Colomé i Garcia, Guillem Espriu i Avendaño, Núria Carmona 
Cardoso, Belén Pajares Ribas, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, 
Ricard Gomà Carmona i Isabel Ribas Seix, assistits per l’assessora jurídica, Sra. M. 
Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del secretari general de la 
corporació, Im. Sr. Jordi Cases i Pallarès, i que certifica. 

També hi és present la Sra. Marta Clari, gerent de l’Àrea de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Innovació. 

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Francina Vila i Valls, i Sònia Recasens 
i Alsina i l’Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas. 

S’obre la sessió a les 9.20 h. 
 

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

II) Part informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment de l’article 63.1 del Reglament orgànic municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 
1. Districte d’Horta-Guinardó 
Del gerent municipal, de 18 de febrer de 2015, que adjudica a Trànsit Projectes, 

SL el contracte relatiu a la gestió del casal de barri Can Baró - El Pirineu i L’Ànec, 
per als exercicis 2015-2016, i per un import de 310.400,20 euros. 

 
2. Districte d’Horta-Guinardó 
Del gerent municipal, de 18 de febrer de 2015, que adjudica a UTE DC-Casal el 

contracte relatiu a la gestió del Casal d’Entitats Mas Guinardó, per als exercicis 
2015-2016, i per un import de 118.500,00 euros. 

 
3. Districte de les Corts 
Del gerent municipal, de 19 de febrer de 2015, que aprova els plecs de clàusules 

del contracte per a la gestió i explotació de la Instal·lació Esportiva Municipal 
Arístides Maillol, per al període comprès entre l’1 de maig de 2015 fins al 30 d’abril 
de 2017. 

 
4. Districte de les Corts 
Del gerent municipal, de 19 de febrer de 2015, que aprova els plecs de clàusules 

i autoritza la despesa del contracte per al servei de tutoria tecnològica del 
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programa pedagògic adreçat a centres escolars i del programa d’innovació 
tecnològica als barris del Districte de les Corts, per als exercicis 2015-2016, i per 
un import de 78.511,05 euros. 

 
5. Districte de l’Eixample 
Del gerent municipal, de 5 de març de 2015, que aprova el plec de clàusules i 

autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió i explotació dels serveis 
públics del Complex Esportiu Municipal Fort Pienc, Pistes Poliesportives Joan Miró i 
la Platja de l’Eixample, per als exercicis 2015-2017, i per un import de 285.709,12 
euros. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2015: 

 
6. Aprovar els documents següents: el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques del contracte núm. 14C00037 de la 
gestió de serveis públics, modalitat concessió, per a la gestió dels espais i casals 
de gent gran del Districte de l’Eixample, durant el període abril 2015 - març 2017. 
Autoritzar la despesa del contracte per un import de 678.192,24 euros, en 
concepte de subvenció màxima per mantenir l’equilibri econòmic, i amb càrrec al/s 
pressupost/os i partida/es que s’indiquen en aquest mateix document, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 
posterior/s a l’actual. Convocar el procediment obert per a l’adjudicació de 
l’esmentat contracte, d’acord amb l’article 141 de l’LCSP, de 14 de novembre de 
2011. Donar-ne compte a la Comissió de Cultura, Coneixement, creativitat i 
innovació. 

 
7. Adjudicar el contracte núm. 14C00015, que té per objecte la gestió de serveis 

en la modalitat de concessió de les ludoteques Arimel i El Galliner i els casals 
infantils Guinardó, La Torre i Teixonera, per un import de 732.664,06 euros, 
exempt d’IVA, en concepte de subvenció màxima per mantenir l’equilibri econòmic, 
de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 
l’expedient, a Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials, amb NIF B59960526, i 
d’acord amb la seva proposició, en haver estat 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 d’Horta-Guinardó; donar-ne compte a la Comissió de 
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació. 

 
Acord de la Comissió de Govern d’11 de març de 2015: 

 
8. Aprovar el conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Barcelona per contribuir al desplegament d’actuacions de millora 
en les infraestructures educatives de la ciutat, tot en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015, amb el finançament d’actuacions per part de la 
Diputació de Barcelona per import de 10.000.000,00 euros; notificar l’esmentada 
resolució a la Diputació de Barcelona. Donar-ne compte a la Comissió de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Innovació. 

 
El Sr. Espriu demana tenir accés als punts 3 i 4 del despatx d’ofici. 
 
El President comunica que en deixa constància i que la secretària els enviarà. 
 
b) Mesures de govern 
 
A la Comissió:  
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1. Inversió en tecnologies de la informació i de la comunicació als centres 
educatius municipals. 

 
El Sr. Ardanuy, primer de tot, manifesta que aquesta mesura de govern no 

hauria estat possible sense la bona visió i la predisposició, en el moment del pacte 
pressupostari del 2015, del Grup d’UpB, que va proposar iniciar una línia de treball 
en l’àmbit de la tecnificació dels centres educatius. A continuació, comenta que, 
amb relació a les tecnologies de la informació i de la comunicació, hi ha una llarga 
trajectòria als centres educatius de Barcelona, com ara el projecte Heura, el 
desenvolupament de les xarxes Wi-Fi, l’Educat 1x1, l’Educat 2.0, etc.  

Quant a aquesta mesura, informa que plantegen una acció molt contundent, un 
salt endavant molt rellevant, en l’àmbit de la incorporació de la tecnologia, de la 
connectivitat, també a Internet, i de la pedagogia, en 35 centres de titularitat 
municipal, amb un concurs en tres lots, de més de 3 milions d’euros d’inversió. 
Concreta que en els tres lots el concepte és desenvolupar i desplegar una 
plataforma integral que contempli tres aspectes: la construcció d’una xarxa aèria 
local d’altes prestacions i d’alta velocitat; la renovació del parc informàtic dels 
centres, bàsicament amb elements de tecnologies de la informació i la comunicació 
d’última generació, i el desenvolupament d’instal·lacions elèctriques dedicades 
exclusivament a l’alimentació de tots aquests elements i equips vinculats a les 
tecnologies de la informació i la comunicació. 

Amb relació a aquests tres lots, explica que l’objectiu del primer lot, que inclou 
tretze centres de primària de titularitat municipal, bàsicament és fer desaparèixer 
l’aula d’informàtica tradicional i incorporar a l’aula ordinària tots els elements 
tecnològics per evolucionar en l’aprenentatge amb la tecnologia; que el segon lot 
inclou quatre centres d’educació especial, dos centres d’ensenyaments artístics, 
tres centres d’educació d’adults i quatre escoles de música, en els quals l’objectiu 
és l’adaptabilitat de la tecnologia tenint en compte l’especificitat educativa 
d’aquests centres; i que el tercer lot, que inclou nou centres de secundària de 
titularitat municipal, té el mateix objectiu que els lots anteriors. 

Creuen que és un primer pas per situar de nou les escoles de titularitat 
municipal a l’avantguarda, encapçalant el projecte educatiu i tecnològic; per això 
posen a disposició d’aquests centres les tecnologies més avançades.  

Pel que fa al termini d’execució, informa que a l’inici del curs 2015-2016 
aquestes operacions ja estaran desenvolupades. Així mateix, indica que també 
vincularan aquesta mesura amb programes que l’Ajuntament de Barcelona està 
desenvolupant per millorar la capacitació tecnològica dels equips docents. A tall 
d’exemple, assenyala que el projecte Impuls TIC, que desenvolupen conjuntament 
amb una sèrie d’instituts de secundària de la ciutat, ho ampliaran als centres que 
estiguin dins d’aquest programa. 

En resum, assenyala que aquesta mesura de govern els permetrà desenvolupar 
entorns virtuals d’aprenentatge, donar suport a l’orientació i a la formació del 
professorat, difondre les millors iniciatives de pedagogies de l’aprenentatge, i que 
també afavorirà la capacitat d’innovació i emprenedoria dels projectes educatius i 
potenciarà la figura d’aquests centres. 

La Sra. Andrés comenta que avui ningú dubta de la importància d’aprendre a 
treballar amb les tecnologies, atès que saben que és i serà l’eina amb la qual 
s’enfrontaran els alumnes al mercat de treball i també a la seva vida quotidiana, 
per la qual cosa entenen que és una eina imprescindible per dur a terme les 
accions educatives a les escoles en aquest moment. 

Per tant, valoren molt positivament aquesta informació, la mesura, l’acció que 
emprèn el Govern i la inversió que hi dedicarà. Ara bé, en l’informe troben a faltar 
alguna qüestió, com ara una descripció de l’estat de cada centre en aquest 
moment, la relació d’aquests centres amb programes anteriors (per exemple, 
l’Educat 1x1, el 2.0) i el grau de desplegament d’aquests programes a les escoles 
municipals. 

Pel que fa als instituts, constata que, arran de les visites que hi han fet, el 
manteniment de les aules d’informàtica és deficitari, que pràcticament cada centre 
el fa com pot, amb l’ajuda d’algun pare que sap d’informàtica, etc., quan el 
manteniment és una part molt important.  
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Quant a preguntes concretes, entenen que el pressupost dels lots és per fer la 
infraestructura i que no hi estan comptabilitzats els elements finalistes (les 
tauletes). Així mateix, demana, en la mesura del possible, el calendari 
d’implementació als centres i si hi ha algun nivell de priorització també en aquest 
aspecte, en cas que hi hagi alguna dificultat en la implementació. 

La Sra. Pajares, primer de tot, agraeix la presentació de la mesura de govern. 
Comenta que tots estaran d’acord en la importància que prenen les tecnologies de 
la informació i la comunicació, que formen part ja del dia a dia de tothom, i que 
per això és d’enorme importància que les generacions futures tinguin un adequat 
coneixement i un millor criteri en el seu ús, que també és un aspecte important 
quan es parla de les TIC. 

En aquest sentit, valoren positivament la mesura que avui els han presentat, i 
pensen que és oportuna, perquè és adequar-ho al model de societat actual. 
Tanmateix, considera que és difícil estendre-la a tots els centres educatius de la 
ciutat. Pensa que en aquesta implementació serà fonamental la coordinació de les 
administracions implicades, que entén que són l’Ajuntament i la Generalitat de 
Catalunya. En aquest cas, pregunta amb quins recursos comptarà cada 
Administració per portar a terme aquest projecte, i també si existirà algun canal de 
coordinació entre administracions, o si això només ho liderarà l’Ajuntament de 
Barcelona. 

D’altra banda, exposa que en la mesura de govern es detallen tres lots 
d’actuació, que són en total 35 centres, i que té un cost significatiu, tot i que a 
l’hora de la veritat acabarà sent una inversió. Per això, vol saber si el Govern ha 
valorat, o ha fet alguna previsió, què costaria la implementació a tota la ciutat, 
perquè a més a l’informe es parla d’una certa caducitat tecnològica en els centres 
educatius de Barcelona. 

Així mateix, pregunta si hi ha exemples d’altres ciutats on s’hagin aplicat aquest 
tipus de projectes, quant van trigar a aplicar-los al cent per cent, quines 
conclusions, quines millores, etc., en el sentit que tot és aprofitable perquè aquest 
projecte tingui èxit. També vol saber si els estudis dels quals es parla en la mesura 
de govern els ha elaborat el Consorci d’Educació de Barcelona, o qui els ha 
elaborat.  

Tot seguit, comenta que aquest projecte ha d’anar acompanyat de la formació 
que han de rebre els docents i els administratius dels centres perquè puguin 
adaptar-se a les noves necessitats, i pregunta si ja s’ha iniciat algun curs de 
formació.  

Quant a la posada en marxa, comenta que no veu clar quan durarà el projecte 
pilot i si existeix algun termini per poder avaluar aquest projecte abans 
d’implementar-ho a tota la ciutat. 

Per acabar, fa referència a unes declaracions que va fer la consellera Rigau fa un 
parell de setmanes, en una jornades del Mobile World Congress, sobre que les 
competències digitals són necessàries per lluitar contra l’escletxa social i la 
pobresa. Considera que segurament té raó, però adverteix que cal anar en compte 
de no fer aquesta escletxa molt més àmplia, perquè molts nens quan arriben a 
casa no disposen d’aquestes tecnologies. És per això que creu que, com totes les 
mesures que els governs han de posar en marxa, cal mesurar-la bé perquè no 
acabi sent contraproduent. 

Finalment, apunta que en aquestes jornades també es parlava de veure el mòbil 
com un instrument positiu i que es pot fer servir en l’àmbit educatiu. Ara bé, pensa 
que, primer, potser s’haurien de posar en marxa instruments de comunicació 
perquè els alumnes aprenguin a fer un control dels mòbils i perquè aprenguin a 
fer-los servir amb responsabilitat. 

El Sr. Gomà agraeix al Govern la presentació d’aquesta mesura, i comenta que, 
per part del seu grup, benvingut tot el que impliqui avançar en aquesta dimensió 
tecnològica dels projectes educatius a la ciutat. 

En primer lloc, constata que, amb relació als elements de diagnosi, que 
s’apunten a la primera part del document, la frenada i fins tot les retallades en la 
dimensió TIC a les escoles de la ciutat han existit, que el mateix document parla 
d’una implementació desigual dels projectes que en algun moment es van posar en 
marxa (l’Heura, per exemple) o d’una certa frenada en sec d’algun dels programes 
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(per exemple, l’1x1), i que fins i tot en l’informe s’utilitza el concepte de «caducitat 
tecnològica» en moltes escoles, i que ell hi estaria d’acord.  

Així mateix, creu que hi ha una dimensió que no està present ni en la diagnosi ni 
en el projecte, i és que les TIC han de ser també una eina molt important per 
combatre la fractura digital que es produeix a les escoles i als entorns educatius de 
la ciutat, a les famílies, als barris, etc.; considera que aquest és un element oblidat 
que hi hauria d’estar present. 

En segon lloc, vol saber quin és l’univers objectiu i el panorama final d’aquest 
projecte.  

En tercer lloc, comenta que és un text que és més tècnic que educatiu, més 
operatiu que pedagògic, que segurament de les nou pàgines de text l’última és la 
més interessant des del punt de vista de saber què passarà després de la 
implementació. És a dir, les vuit primeres pàgines tenen un component molt 
tècnic, i els hauria agradat més saber com es realitzarà el potencial educatiu i 
pedagògic d’aquestes infraestructures tecnològiques que es crearan a les escoles. 

I, en quart lloc, manifesta que la participació a l’escola sempre és clau i més en 
aquestes qüestions que només funcionen, des del punt de vista de la seva 
projecció educativa i pedagògica, si es produeix veritablement un canvi cultural en 
el conjunt de la comunitat educativa que permeti interioritzar l’ús de les noves 
tecnologies, tant en els docents con en les famílies, etc., i que no hi ha canvi 
cultural si no hi ha participació i incorporació de la comunitat educativa des del 
moment del disseny i de la implementació d’innovacions tecnològiques. És per això 
que demana més d’informació sobre si això s’ha produït i com se seguirà produint. 

El Sr. Portabella celebra molt especialment la presentació d’aquesta mesura de 
govern perquè, efectivament, forma part de les negociacions que el seu grup va fer 
per al pressupost del 2015, i han passat només tres mesos i ja s’està presentant 
aquesta mesura de govern per tal d’implementar-ho, i per tant estan satisfets del 
compliment de l’acord a què van arribar. A més, comenta que la dotació econòmica 
(3,3 milions d’euros) és una quantitat significativa, alhora que segur que és 
insuficient, però que és impossible dotar d’una partida suficient tot el que ha de ser 
l’esperit d’aquesta mateixa mesura de govern.  

A continuació, explica que allò que els va inspirar a presentar aquesta esmena 
era la reflexió sobre què és el sistema educatiu que hi ha en un país, o una ciutat, i 
com ha de reflectir la realitat. Precisa que sempre els ha semblat que tenir un bon 
sistema educatiu és de les coses més difícils que hi ha, perquè, per un costat, ha 
de ser sòlid i, per l’altre, ha de tenir la capacitat d’incorporar els avenços que es 
produeixen a la societat. En aquest sentit, assenyala que sovint en els centres 
educatius hi ha una aula d’informàtica que és el referent tecnològic, i que és 
evident que actualment això ja no és així, sinó que el referent ha de ser l’aplicació 
transversal de les TIC en tots els àmbits del centre.  

En definitiva, exposa que el que volien posar sobre la taula és que realment 
molts dels deures i de les consultes ja es fan a través de les xarxes telemàtiques, 
que els llibres de text clàssics tendeixen a desaparèixer, i que això requereix un 
esforç, per un costat, d’adaptació i, per l’altre, de reflexió en el conjunt de la 
societat, perquè té beneficis i té perills. Assenyala que el benefici que això 
s’estengui a totes les escoles és que almenys tots els nois i les noies podran tenir 
contactes més enllà del que són els elements més primaris de les TIC, com poden 
ser els mòbils, i que també és veritat que no tothom pot disposar d’un ordinador a 
casa seva, i que, per tant, creu que és important poder corregir totes aquestes 
friccions. 

D’altra banda, comenta que, quan es parla una mica de l’objectiu, es parla de 
les infraestructures, del maquinari, de la correcta integració de les TIC, d’una 
gestió administrativa, de la utilització de recursos, de la interacció amb les famílies 
i del seguiment dels projectes per part dels alumnes des de fora del centre, cosa 
que, com a estructura, comparteix, però que després vindrà la part difícil, que 
haurà de fer el Govern, que és com s’adapta a cada un dels centres, ja siguin de 
primària, de secundària o d’educació especial, d’acord amb les seves necessitats 
individuals, i que darrere d’aquesta adaptació hi ha d’haver no només una reflexió, 
sinó una continuïtat permanent, perquè la mateixa evolució anirà canviant els 
objectius. 
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Tot seguit, reitera que consideren molt beneficiós que hi hagi un accés universal 
a l’escola pública d’aquestes tecnologies d’informació i comunicació, i, per tant, 
una gran oportunitat, però que alhora també això necessita anar compaginat amb 
les famílies i amb la comunitat educativa, com deia el Sr. Gomà.  

En darrer terme, assenyala que benvinguda aquesta mesura de govern, que 
esperen que es desplegui en el sentit de l’esperit que hi havia darrere d’aquesta 
esmena en els pressupostos. 

El Sr. Ardanuy, en primer lloc, agraeix les reflexions, els comentaris i les 
aportacions de tots els grups. Creu que el sistema educatiu és una potent palanca 
de canvi social, que sempre ho ha estat, mentre que la tecnologia no sempre ho ha 
estat. Per tant, creu que és rellevant que la tecnologia sigui aquesta palanca de 
canvi social que representa també l’educació, posar les dues coses en relació. 
Perquè, a més, creu que la ciutat de Barcelona ha emprès un camí al voltant de la 
ciutat intel·ligent i al voltant de la tecnologia implicada en el teixit social de 
Barcelona, i que, per tant, l’educació no en pot quedar al marge; al contrari, ha de 
ser un actor principal, clau, sobretot tenint en compte que l’educació és un 
element molt important per superar la fractura digital i les desigualtats socials. 

A continuació, explica que en el que plantegen aquí, sota una mesura molt 
tecnològica, molt dibuixada des de l’òptica de maquinari, d’estratègia tecnològica, 
hi ha un gran transfons de canvi de model, d’evolució, d’implementació de les TAC, 
les tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació, en el sistema educatiu a la 
ciutat de Barcelona, i que de nou són les escoles de titularitat municipal les que 
lideraran aquest canvi de paradigma, atès que no es tracta només exclusivament 
de xarxes, ni de maquinari, ni tan sols de connectivitat, sinó d’utilitzar aquest 
vehicle per donar un salt endavant en l’aprenentatge, passar d’un nivell d’usuari –
generalitzat en aquests moments tant en docents com en alumnes– a un nivell 
d’alumnes tecnològics i d’equips docents que utilitzen la tecnologia per construir 
coneixement. Per tant, un salt endavant molt qualitatiu en aquest sentit. 

D’altra banda, exposa que el fet que siguin 35 centres i tan diversos com els que 
es plantegen, una mostra transversal socialment, una mostra que engloba tots els 
àmbits educatius de la ciutat, els permetrà analitzar i reflexionar sobre aquesta 
implementació al llarg de l’any d’implementació i el següent (2015-2016 i 2016-
2017) i treure’n conclusions i veure com cada un dels equips, perquè cada projecte 
educatiu és diferent a la ciutat, ha tret profit de la implementació i de la utilització 
d’aquesta mesura.  

En definitiva, creu que tots s’han de felicitar d’aquesta mesura, i agraeix de nou 
la visió, més enllà del moment tàctic i polític, del Grup d’UpB, que els ha ajudat a 
construir aquesta visió futura, amb una inversió important i alhora també amb un 
canvi de paradigma a l’hora de gestionar l’educació als centres i de passar 
d’usuaris a alumnes tecnològics. 

 
Es dóna per tractada. 
 
c) Informes 
 
A la comissió:  
 
2. Centres públics de formació d’adults a Barcelona. 
 
El Sr. Ardanuy exposa que aquest és un informe que vol posar en valor la 

situació actual dels centres d’educació d’adults de la ciutat de Barcelona, explicar 
la situació actual i la feina que s’ha dut a terme, com també explicar cap a on 
evolucionarà des del punt de vista infraestructural en els propers cursos. En aquest 
sentit, comenta que hi ha un paradigma de canvi en l’educació d’adults, com ja 
n’han parlat diverses vegades en aquesta comissió; és a dir, s’està davant d’una 
situació en la qual el rol i el paper de les aules i centres d’adults passa del 
concepte d’alfabetització –molt important i rellevant en les dècades dels anys 
setanta, vuitanta i noranta– a un altre concepte vinculat a la formació al llarg de la 
vida, al reforçament dels projectes de recuperació educativa, als projectes de 
connectivitat amb la formació professional, amb l’accés als cicles de grau mitjà i 
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grau superior, que, sense abandonar l’aspecte de cohesió social, ha de ser el 
principal actor en el procés d’evolució de la formació al llarg de la vida, tal com 
indiquen totes les reflexions al voltant de l’educació, els objectius en aquest àmbit 
marcats per la Unió Europea, etc.  

A continuació, assenyala que l’evolució de les escoles d’adults també ha estat 
fruit d’una visió d’ampli pacte al llarg dels anys, que ja en el mandat anterior es va 
començar a plantejar un canvi d’estratègia en el sentit d’anar transformant totes 
les aules d’adults en centres d’adults, de buscar l’agrupació, l’enfortiment, la 
millora i la potencialitat dels centres d’adults, que és el procés que s’està fent en 
aquests moments. 

En aquest sentit, especifica que a l’informe es detalla la situació de totes les AFA 
que es transformen en centres, els terminis, les planificacions i on s’ubicaran 
aquests nous centres, encara que en algun cas no està definit de tot.  

Així mateix, informa que ell mateix conjuntament amb el gerent del Consorci 
han demanat un reforçament del personal i del projecte educatiu de l’aula d’adults 
del Bon Pastor, que ha d’esdevenir centre d’adults.  

D’altra banda, comenta que, des del punt de vista d’aquest informe, es constata 
que en els últims tres cursos hi ha hagut una reducció del nombre d’usuaris dels 
centres o aules d’adults, i considera que tots plegats, comunitat educativa i 
centres, hi han de reflexionar per començar a canviar la tipologia de propostes que 
es fan en aquests centres. Tot seguit, indica que els recursos humans d’aquests 
centres s’han mantingut estables (només ha baixat en un docent en tota 
l’estructura), tot i el descens del nombre d’usuaris (gairebé uns 400 alumnes 
menys).  

Amb relació a les accions dutes a terme, exposa que han traslladat a un nou 
edifici els centre de formació d’adults següents: Francesc Layret, Barri Gòtic, 
Prosperitat, Maria Rúbies, Manuel Sacristán, Canyelles i Martinet de Nit; que han 
iniciat els tràmits de creació de quatre centres: l’AFA Pere Calders, que tindrà nova 
seu a Calàbria, 66; l’AFA Les Corts, iniciades les obres de la nova seu a l’antiga 
fàbrica de vidre; l’AFA Ciutat Meridiana, que està en aquests moments en estudi 
d’ubicació, i l’AFA Bon Pastor, que es traslladarà al local del passeig Mollerussa, 
10; i que en breu, la data prevista és el setembre del 2015, el Centre de Formació 
d’Adults La Verneda es traslladarà a l’antic edifici de l’Escola Sant Martí. Per tot 
això, fa palès que és un canvi d’infraestructures, però també de visualitzar un 
canvi de model de millora, d’increment, de plantejament d’una oferta molt més 
adaptada a les realitats de futur de la ciutat. 

La Sra. Andrés manifesta que des del seu grup coincideixen amb la reflexió que 
feia el regidor de revisar els continguts i l’oferta programàtica de les escoles 
d’adults, que, òbviament, s’han quedat desfasats, perquè l’alfabetització, 
afortunadament, és una etapa superada i ara els adults tenen altres necessitats 
educatives, segurament perquè han abandonat l’itinerari escolar prematurament, o 
perquè necessiten més formació en altres aspectes, com pot ser l’idioma. Per això, 
opinen que a més de renovar infraestructures, cal pensar també en l’oferta 
educativa, perquè estan segurs que hi ha moltes persones a la ciutat que 
necessiten d’aquests centres d’adults renovats pedagògicament. 

En aquest sentit, exposa que el seu grup ha manifestat en diverses ocasions, al 
llarg d’aquest mandat, la seva preocupació i interès pels centres d’adults, perquè 
en el mandat anterior ja es va elaborar una primera planificació d’intervenció per 
millorar l’oferta i els centres. Pensen que durant el mandat s’han fet coses, com 
ara increments de grups, però que en el punt de renovació no hi ha hagut cap 
proposta nova, sinó que s’ha seguit la planificació que ja estava prevista i d’una 
manera poc àgil.  

A continuació, valora positivament la informació que els ha donat el regidor 
sobre l’AFA del Bon Pastor, però recorda que ja fa uns quants mesos que treballen 
aquest tema i que encara no veuen com se solucionarà. Així mateix, precisa que a 
l’informe tampoc es donen dades clares de l’AFA Les Corts, que és un conflicte que 
van posar de manifest els usuaris i els agents veïnals de les Corts, com tampoc de 
l’AFA de Ciutat Meridiana.  

En definitiva, creu que ara, a última hora, es volen deixar coses enllestides de 
cara a un futur, cosa que no els sembla malament, però que durant aquests quatre 
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anys es podria haver treballat una mica més aquest tema, perquè tots han de 
reconèixer que ni aquest Govern ni segurament els governs anteriors han dedicat 
tot el que cal dedicar a un tema tan important per a la ciutat. 

En darrer terme, demana que, abans d’acabar el mandat, d’una manera informal 
o per escrit, com consideri el regidor, els avanci aquestes dades que troben a faltar 
a l’informe.  

La Sra. Pajares fa palès que aquest és un tema que s’ha parlat, a proposta del 
Grup Socialista i del Grup d’Iniciativa, en aquesta comissió, i que el Grup Popular 
sempre ha manifestat que era fonamental la formació de les persones adultes, no 
només des d’un punt de vista assistencial, sinó com una formació personal i 
professional al llarg de tota la vida, i molt més en un context socioeconòmic molt 
complicat, i que cal que les administracions facilitin la formació i l’aprenentatge a 
totes les persones que ho requereixen per tal de millorar la seva formació i també 
incrementar les seves expectatives professionals. 

Tot seguit, expressa que l’informe no evidencia una evolució positiva; per 
exemple, el 2014, no hi ha cap actuació nova. A més, considera que a l’informe 
falta més concreció sobre les actuacions realitzades amb relació a la transformació 
de les aules de formació en centres de formació d’adults, que és la mesura que es 
va acordar el 2010 perquè és el que es requeria en aquell moment, perquè ja 
s’havia passat de l’alfabetització a l’aprenentatge al llarg de la vida per tal de 
millorar les noves expectatives professionals i personals de les persones.  

Així mateix, demana més concreció i la calendarització de les actuacions pel que 
fa als centres de Ciutat Meridiana, Bon Pastor i el centre de la Pau, a Nou Barris.  

Respecte a l’oferta de cursos, comenta que ja s’hi han referit el regidor i la Sra. 
Andrés, i que és veritat que s’ha de replantejar per fer-la més atractiva i que no 
disminueixi el nombre d’alumnes, no perquè no ho necessitin, sinó perquè no 
veuen les seves expectatives reflectides en aquests centres. En aquest cas, atès 
que veu poca oferta de cursos als vespres, pregunta si no tenen sortida, o no són 
atractius, o no s’aconsegueix posar-los en marxa per part del Departament 
d’Ensenyament, pel tema professorat. 

El Sr. Gomà agraeix al Govern la presentació de l’informe. Tot seguit, 
comparteix la reflexió que ha fet la Sra. Andrés que l’educació d’adults ha estat 
una d’aquelles dimensions que històricament probablement han estat més febles i 
que potser no han tingut, al llarg de la història, més enllà del que ha estat l’impuls 
dels barris i de la comunitat educativa, el caràcter de centralitat que han de tenir 
en el conjunt de les polítiques educatives de la ciutat. Creu que encara tenen 
aquesta assignatura pendent, tot i que reconeix que s’han fet coses, en governs 
anteriors, i que se segueixen fent coses, en aquest Govern. Tanmateix, comparteix 
també la necessitat de dotar les polítiques de formació d’adults de molta més 
centralitat i rellevància en el conjunt de les polítiques educatives. 

Com a segona reflexió, exposa que les dades quantitatives –sobretot el quadre 
que hi ha a la pàgina 4– expressen que hi ha hagut un esforç per incrementar 
grups i places, però, en canvi, no plantilla. A tall d’exemple, indica que, si es 
comparen les dades del 2011-2012 amb les del 2013-2014, hi ha 2.300 matrícules 
més (de 2.200 a 4.500) i, en canvi, un professor menys. Creu que cal constatar-ho 
perquè es fa difícil pensar que, sense una aposta per al conjunt dels recursos 
humans, no es ressenti la qualitat dels projectes educatius d’adults a la ciutat. 

A continuació, manifesta que també aquest és un informe en què segurament hi 
ha més elements quantitatius que qualitatius, hi ha més elements de mapa, 
d’equipaments, cosa que està molt bé, però que hi troben a faltar una reflexió més 
estratègica en l’àmbit de l’educació d’adults, com ara problemes, canvis, 
potencials, nous reptes, objectius, desafiaments, etc.  

Finalment, amb relació al centre d’adults de Bon Pastor, valora negativament la 
informació que apareix a l’informe. D’una banda, quan es parla, a la pàgina 7, dels 
centres de formació d’adults de Sant Andreu només apareix el centre Pegaso, ni 
tan sols es fa referència a l’aula de formació d’adults del Bon Pastor ni a aquest 
futur centre de formació d’adults de Bon Pastor, al qual el regidor s’ha compromès 
en el barri i en aquesta comissió. D’altra banda, quan es parla del trasllat 
d’equipament a Mollerussa, 10, es parla de l’AFA del Bon Pastor, en cap moment 
es parla del centre formació d’adults del Bon Pastor. Considera que era una 
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oportunitat magnífica perquè aquest document ja concretés el compromís i, per 
tant, quedés clarament expressat, per a la tranquil·litat del barri del Bon Pastor, 
que l’aula es convertirà en un centre, que no serà una dependència de la Pegaso, 
que tindrà les noves instal·lacions. En aquest cas, manifesta que no n’hi ha prou 
amb el compromís verbal del regidor, que ho volen per escrit. 

El Sr. Portabella pensa que la formació d’adults s’ha anat consolidant a la 
societat a partir d’un esforç popular molt significatiu i poca estructura i decisió 
institucional, des de temps ancestrals. Explica que fins al 2004 formava part del 
Departament de Benestar i Família, que a partir del 2007 passa a formar part del 
d’Educació, i que en el cas de Barcelona és a partir del 2009 que el Consorci té 
competències per crear centres. Comenta que només aquesta trajectòria ja fa que 
es pugui veure que continua demanant un notable esforç de temps, de diners i de 
concentració per poder definir adequadament el projecte de formació d’adults en 
cada un dels llocs. A més, apunta que territorialment passa quelcom semblant, ja 
que encara ara al Districte de Gràcia no troben cap referència d’un centre de 
formació d’adults que sigui adequat. 

A continuació, valora positivament aquest informe des de l’òptica de la 
construcció i millora de centres educatius, tot i que creu que s’hauria d’haver 
produït abans, i considera que, a més a més, s’ha de fer una reflexió sobre les 
qualificacions competencials i que s’ha de millorar i ampliar la formació d’adults de 
manera que es promogui l’acreditació de competències professionals dels 
ciutadans, i que això es pot fer des del suport i l’orientació, mitjançant el 
desenvolupament de programes educatius que complementin l’experiència laboral. 
Creuen que aquesta formació d’adults ha de tenir solidesa, prestigi, voluntat de fer 
aquesta formació continuada per a la població i, a més, ha de ser capaç d’adaptar-
se a les noves realitats socials.  

En resum, valoren positivament aquest informe, però el troben insuficient des 
de l’òptica de la distribució territorial i des de l’òptica d’aprofundir més en les 
qualificacions competencials. 

El Sr. Ardanuy valora molt positivament totes les intervencions que s’han fet, 
perquè és un tema que és extraordinàriament complex, que s’ha fet un canvi molt 
fort del paper d’aquestes aules, que és el que demana la societat i el sistema 
educatiu de la ciutat. Ara bé, indica que, en canvi, els equips són molt semblants 
als que hi havia fa uns anys, que tenen les rigideses de la funció pública. En aquest 
cas, estan parlant d’un sistema d’educació d’adults dissenyat i pensat per a una 
realitat de finals del segle XX, que es va dotar d’un personal molt especialitzat en 
temes d’alfabetització i molt orientat a l’educació primària.  

Tot seguit, reitera que ara estan en un canvi de paradigma, un canvi en el qual 
la societat i el sistema educatiu els reclamen una altra tipologia de centres 
d’adults, i que això no és gens fàcil, perquè els canvis els marquen les 
administracions i els marca la societat, però els canvis afecten persones, i a més 
perquè cada una de les AFA i dels centres d’adults de la ciutat té una realitat 
diferent. Per tant, precisa que no és un àmbit en el qual es pugui fer un canvi 
radical en tres dies, perquè afecta persones; i, com que afecta persones, el que cal 
fer és un treball individualitzat i adaptat a cada centre, analitzant les realitats dels 
recursos humans de cada centre, i posteriorment anar incorporant figures noves 
que ajudin a fer aquest canvi de paradigma, que s’ha de fer de manera gradual. 

A continuació, apunta que el primer objectiu és transformar aules en centres, i 
que això s’està portant a terme en la gran majoria de les aules. Quant al centre de 
Bon Pastor, reitera que s’ubicarà en un espai nou (Mollerussa, 10), molt millor d’on 
estaven, que està preparat per ser centre i que esdevindrà centre de formació 
d’adults. Esmenta que no sap perquè no figura això a l’informe, segurament 
perquè sovint els informes es fan des d’una visió molt conservadora. En aquest 
sentit, insisteix que han demanat expressament al Departament d’Educació una 
dotació especial de recursos per poder fer aquest canvi de programa, d’oferta i 
també de visió.  

D’altra banda, expressa que el futur està en l’acreditació professional, en l’accés 
als graus mitjans i superiors, en l’adaptació de la formació al llarg de la vida, i està 
menys en el concepte d’alfabetització, menys en l’aspecte de dotar d’instruments 
per avançar socialment, perquè això, per sort, de mica en mica s’ha anat superant. 
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És a dir, una aposta que segurament és poc espectacular des de l’òptica de 
rapidesa, però sí que és una constant d’implicació dels instruments, el Consorci, 
l’Ajuntament i la Generalitat.  

Així mateix, reconeix que és veritat que el balanç és d’un docent menys, però 
remarca que s’ha incrementat el nombre de grups, la qual cosa vol dir que són 
grups amb menys alumnes; a més, indica que s’ha apostat més pel que seria 
l’accés a la universitat, pels accessos als cicles de grau mitjà i superior, i que 
sobretot la idea és anar apostant per la millora estructural dels centres i per uns 
projectes educatius i uns equips docents que tinguin aquesta visió de canvi de 
paradigma de futur. Matisa que això ho faran amb l’equip que tenen i amb més 
gent, però sobretot que en els equips que tenen a cadascun dels centres no faran 
cap trencadissa, que el que volen és que aquest personal que ha aportat un gran 
valor en aquesta xarxa el continuï aportant. 

 
Es dóna per tractat. 
 
d) Compareixences del Govern municipal 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
3. Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar compte 

de com afectarà les escoles de Barcelona la proposta de la consellera 
d’Ensenyament de demanar un informe mèdic per als alumnes que es vulguin 
matricular a P3 en escoles d’alta complexitat. 

 
El President informa que juntament amb aquest punt es tractaran també els 

punts 14 i 15 de l’ordre del dia. 
 
La Sra. Andrés dóna per substanciada la compareixença. 
 
El Sr. Ardanuy matisa que la compareixença parla d’escoles d’alta complexitat, 

que és cert que la consellera s’hi va referir, però que ell creu que és una 
implementació generalitzada a tots els centres, que es farà de manera gradual. 
També considera que és una pregunta que haurien de fer al Departament 
d’Ensenyament i a la consellera. En tot cas, comunica que la valoració que se’n fa 
en el marc del Consorci i de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament no és negativa, pel 
que saben i pel que coneixen. En aquest sentit, explica que, bàsicament, és una 
aposta per millorar la informació de la realitat de cada un dels alumnes i la 
comunicació amb els centres educatius. Entén que tot allò que signifiqui millorar la 
descripció del perfil de cadascun dels alumnes ajuda a la presa de decisions del 
centre educatiu; per tant, considera que no és cap tipus d’estigmatització, sinó, al 
contrari, donar més informació i de fer-ho de manera més eficient. A tall 
d’exemple, comenta que a l’Ajuntament han vist altres situacions en les quals una 
bona col·laboració entre serveis socials i el Consorci d’Educació de Barcelona ha 
produït bones accions, com ara en l’àmbit de l’absentisme escolar i de les beques 
menjador.  

D’altra banda, assenyala que segurament es parla d’alta complexitat perquè, 
probablement, en centres d’alta complexitat hi ha algunes informacions que costa 
més que arribin a l’equip docent i que també, a vegades, la relació amb les famílies 
és més complexa en alguns entorns; i entén que aquestes declaracions s’han fet 
des d’aquesta visió.  

Així mateix, pensa que segurament el plantejament per als pròxims anys ha de 
ser estendre-ho a tots els centres, independentment que siguin d’alta complexitat 
o no, sempre que quedi clarament definit el tractament i la confidencialitat 
d’aquestes dades. A més, indica que això serveix clarament, com així ho expressen 
alguns equips docents, per a una millora en la informació a l’hora de tractar la 
individualitat de cada un dels infants que accedeixen al centre educatiu i, per tant, 
per millorar l’acció pedagògica dels centres. 

En resum, manifesta que ho emmarca en aquest àmbit, que és una consideració 
del Departament d’Ensenyament, concretament de la consellera, i que, per tant, 
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també convindrà que en l’àmbit que pertoqui es demanin les explicacions i les 
avaluacions oportunes, però que, com a Àrea d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona, els sembla positiva aquesta acció. 

La Sra. Andrés manifesta, primer, que de la intervenció que acaba de fer el 
regidor entenen que no té més informació que la que puguin tenir els grups; 
segon, que els hauria agradat que s’hagués preocupat de tenir més informació, 
atès que és una mesura nova que afecta molts infants de la ciutat (els alumnes 
matriculat a P3 són 6.000 en centres públics i 7.000 en centres concertats), i que 
la FAPAC ja ha expressat la preocupació i rebuig per aquesta declaració que va fer 
la consellera el mateix dia que es donaven les informacions de prescripció dels 
centres. 

Tot seguit, explica que aquesta declaració prové d’una petició a la consellera 
d’una federació –que és molt respectable– també d’associacions de pares i mares, 
en una reunió de treball. És per això que considera que hi ha improvisació, falta de 
planificació, que no s’ha comptat amb totes les federacions de mares i pares ni 
amb les famílies.  

D’altra banda, assenyala que coincideixen en el fet que és necessari detectar les 
necessitats educatives de manera precoç, però que no coincideixen ni amb la 
improvisació ni amb les maneres; és a dir, sense comptar amb les famílies, sense 
que hi hagi consens, sense saber què es demanarà en aquest informe, qui el farà, 
per què els centres d’especial dificultat i no altres, quin cost tindrà, si l’hauran 
d’assumir les famílies o el farà el sistema públic de sanitat, etc. Reitera que és 
molt important detectar precoçment les necessitats educatives, entre altres coses 
perquè la LOMCE estableix un sistema discriminatori per rendiment, per la qual 
cosa cal que es garanteixi que tots els alumnes podran desenvolupar les seves 
capacitats al màxim. 

Així mateix, incideix que tampoc no saben per què el regidor no ha tingut la 
curiositat de demanar més informació sobre aquest informe. A més, pregunta per 
què aquests informes no es fan als EAP, per què no es reforcen els EAP per fer 
detecció i per fer diagnosi de les dificultats, atès que considera què hi ha un 
sistema educatiu que és públic que sap detectar aquestes necessitats, i que pot 
treballar a tots els centres, però que s’ha de reforçar, perquè cada dia els equips 
d’atenció pedagògica i aquests professionals tenen menys recursos i cada dia són 
menys plantilla, quan cada dia hi ha més necessitats, ara ja reconegudes per la 
mateixa consellera. 

Per tant, no entenen per què no estan parlant de pedagogs, de psicòlegs, de 
logopedes, de terapeutes i d’equips psicopedagògics per fer aquesta detecció en 
l’àmbit de l’educació, i, en canvi, estan parlant d’altres qüestions, que són 
mèdiques, perquè s’ha arribat a un acord amb la Societat Catalana de Pediatria, 
que li sembla molt lloable, però que hi ha un altre instrument, que no saben per 
què no s’hi ha fet referència. 

Tot seguit, comenta que tampoc es parla de què passarà en el cas que es detecti 
aquesta necessitat, i pregunta si la conselleria pensa dotar de més recursos els 
centres per atendre aquestes necessitats, perquè, de moment, ha fet la 
classificació dels 60 centres d’especial complexitat però hi ha aportat zero euros i 
zero recursos.  

Per acabar, expressa la seva queixa i rebuig per aquesta mesura, i 
l’acompanyament a la FAPAC, als professionals i a qui faci falta en aquest aspecte. 

La Sra. Pajares comenta que l’anunci de la consellera Rigau la va sobtar perquè, 
d’entrada, pot ser una bona idea, la de la detecció precoç com a eina per tal 
d’establir mecanismes a l’hora d’intervenir donant suport als alumnes amb 
necessitats educatives especials o amb trastorns d’aprenentatge, però que, quan 
es trasllada del paper a la realitat, una mesura d’aquest tipus s’acaba convertint en 
una mesura discriminatòria i estigmatitzadora dels nens en situació més 
vulnerable, perquè a més la limita a uns determinats centres que es consideren 
d’alta complexitat i obliga les famílies a adjuntar a la matriculació aquest informe 
mèdic. És a dir, allò que anuncia la consellera Rigau, sense pensar en les seves 
conseqüències i que, segons deia, és per lluitar contra la desigualtat, s’acaba 
convertint en tot el contrari: acabar afavorint la desigualtat i afavorint 
l’estigmatització dels més vulnerables. 
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A continuació, assenyala que no és d’estranyar que les AMPA i fins i tot la 
Societat Catalana de Pediatria hagin expressat els seus dubtes i queixes respecte a 
aquesta nova mesura de la consellera. A més, indica que, si de veritat volen que 
aquesta mesura sigui efectiva i afavoreixi en tots els sentits els nens que entraran 
el proper curs a P3, la mesura, com ha dit la Societat Catalana de Pediatria, ha de 
ser universal, voluntària i, a més a més, confidencial. En aquest sentit, matisa que 
ha de ser universal perquè tothom té dret a aquests serveis d’atenció, incloent-hi 
els alumnes de la concertada, que no se n’ha dit res; i voluntària, perquè no es pot 
admetre que els pares tinguin l’obligació de portar l’informe mèdic, perquè si no, 
no poden matricular els seus fills a P3, quan són els pares i les escoles, 
conjuntament, els que han de decidir aquesta necessitat, si és que és una 
necessitat, per al desenvolupament dels nens, perquè aleshores s’estarà 
diferenciant entre alumnes complicats i alumnes no complicats.  

D’altra banda, comenta al Sr. Ardanuy que no és veritat que la consellera 
pretengui ara estendre aquesta mesura a tots els centres, sinó que el que ha 
anunciat és que s’amplia a les zones rurals, cosa que també la sobta perquè és 
com si la consellera partís de la base que els nens que viuen en zones rurals són 
candidats a tenir problemes d’aprenentatge o necessitats educatives especials.  

Per tot això, demana al Sr. Ardanuy que defensi davant la consellera la 
necessitat de reflexionar i replantejar aquesta mesura, que és un despropòsit, i 
que reclami, perquè és la seva obligació, més recursos en educació per donar 
suport a les famílies, als alumnes i als docents, per formar els mestres i implicar 
les famílies, per exemple, dotant els equips d’atenció psicopedagògica amb més 
recursos perquè puguin portar a terme la seva feina. Matisa que està d’acord que 
l’autoritat educativa és la Generalitat, però que a l’Ajuntament de Barcelona li 
correspon el 40% del Consorci, per tant, té capacitat de decidir i d’influir en els 
temes d’educació. 

En definitiva, presenten aquest prec en el sentit que insti la Generalitat a 
ampliar les accions de detecció precoç als alumnes de P3 de tot Barcelona, en els 
casos que així ho considerin els centres escolars i les famílies, amb l’objectiu 
d’evitar l’estigmatització, tot garantint l’equitat i l’accessibilitat als serveis 
d’atenció. 

El Sr. Gomà comenta que tenien una certa esperança, ja a final de mandat 
municipal i també autonòmic, que la capacitat de la consellera Rigau per adoptar 
decisions equivocades i injustes hagués tocat sostre, però que no ha tocat sostre, 
com es demostra amb aquest veritable despropòsit d’aquest informe pediàtric que 
haurà d’acompanyar la matrícula dels alumnes de P3 en els anomenats «centres 
d’alta complexitat». 

Tot seguit, explica que la consellera Rigau diu que això es fa per detectar millor 
les dificultats d’aprenentatge i per superar el risc de cronificació de les desigualtats 
a les escoles i a les aules, que és evident que aquests problemes existeixen. Ara 
bé, des del punt de vista del seu grup, és evident que la superació d’aquests 
problemes no té absolutament res a veure amb la sol·licitud d’aquest informe 
mèdic per a aquesta teòrica atenció precoç de dificultats; de fet, amb aquesta 
decisió es posen en joc dues realitats: la realitat de la salut i de les desigualtats, i 
tot això projectat en l’àmbit escolar. 

A continuació, constata que la salut no és una qüestió només ni principalment 
mèdica, sinó que és sobretot i principalment una qüestió social, que les variables 
explicatives de la salut són els seus determinants socials, que són les desigualtats 
de tota mena allò que, en última instància, explica bona part de l’estat de salut, 
també dels nens i de les nenes. Per tant, considera que el que cal és combatre les 
desigualtats socials de salut en el terreny de les oportunitats vitals, en el terreny 
de la renda, en el terreny laboral, educatiu, habitacional, etc. 

Així mateix, assenyala que l’escola ha de ser un factor per superar aquesta 
cronificació de les desigualtats, però que s’ha de fer a través de polítiques de 
reforçament de les escoles i, en concret, de polítiques de reforçament específic 
d’aquelles escoles en entorns especialment fràgils, cosa que vol dir incrementar 
plantilles docents, disminuir les ràtios, incrementar els suports educatius i que hi 
hagi un pla de xoc; és a dir, totes aquelles mesures de caràcter educatiu que 
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esperaven que acompanyessin la definició d’escoles d’alta complexitat; en canvi, a 
hores d’ara, no tenen ni una sola d’aquestes mesures de caràcter educatiu. 

Per tot això, considera que aquest nou informe mèdic, pediàtric, és injustificat i 
innecessari, perquè no va a l’arrel de cap de les causes que teòricament pretén 
combatre, i que, a més a més, és discriminatori i estigmatitzant. També opina que 
és un reclam nefast per a les famílies que volen matricular els alumnes en 
aquestes escoles.  

En definitiva, manifesta que calen més polítiques socials que millorin la salut i 
polítiques de superació de les desigualtats educatives, no un informe pediàtric dels 
alumnes de P3 a les escoles d’alta complexitat, que no compta amb el suport de 
cap agent de la comunitat educativa. 

En conclusió, declara que el seu prec és que instin, en el marc del Consorci 
d’Educació, el Departament d’Ensenyament a abandonar aquesta mesura gratuïta i 
estigmatitzant i a apostar clarament perquè hi hagi superació de les retallades i 
una forta inversió educativa a les escoles públiques dels barris fràgils de la ciutat, 
que faci un gir cap al pla de xoc i cap al reforçament de les polítiques educatives a 
les escoles fràgils. Retreu al Sr. Ardanuy que hagi vingut a aquesta comissió amb 
aquesta combinació de desídia, de distància, i d’un aval polític a la injustícia, a més 
de cap capacitat d’analitzar a fons i de dir que hi ha alternatives, quan Barcelona 
ha estat, i ha de seguir sent, pionera en alternatives a mesures gratuïtes i 
discriminatòries i pionera en el combat contra les desigualtats en salut i en 
educació.  

El Sr. Portabella exposa que la metodologia utilitzada per part del Departament 
d’Ensenyament per comunicar a la població aquest nou element ha estat pèssima, 
primer, perquè no ho han comunicat prèviament ni a la comunitat educativa ni a 
les AMPA i, segon, perquè ho van comunicar just en la fase de preinscripció.  

Pel que fa al contingut de la mesura, veuen positiu que l’alumnat sigui objecte 
d’atenció pediàtrica per prevenir i atendre problemàtiques de salut que puguin 
afectar la maduració, però no entenen que això es vulgui fer només amb alumnat 
de l’entorn desfavorit. En tot cas, consideren que ha de ser una mesura de 
caràcter universal, que, des del seu punt de vista, significaria un avenç per poder 
veure en aquesta franja d’edat si hi ha un problema, per exemple, d’oïda o de 
vista, però que de cap manera es pot plantejar a un grup determinat de la 
societat, perquè és evident que estigmatitza els entorns desafavorits. 

A continuació, manifesta que ha de ser una mesura per a tothom, que és 
evident que l’informe ha de ser, com diu el Col·legi de Pediatres, únicament per als 
pares i ha d’estar regit pel principi ètic de la confidencialitat de les dades. En 
aquest cas, el seu grup creu positiu que hi hagi una eina més que pugui servir per 
a la detecció precoç completa de si hi ha algun problema, però que no només s’ha 
de reduir a termes mèdics, que l’informe ha de ser més ampli i incloure-hi també 
l’àmbit psicopedagògic. 

D’altra banda, fa un seguit de preguntes al Sr. Ardanuy, però comenta que serà 
difícil que les pugui contestar perquè li fa l’efecte que se n’ha assabentat pels 
mitjans i no en té més informació. Les preguntes són les següents: quants 
alumnes són susceptibles, a la ciutat de Barcelona, amb els criteris del 
departament i les ampliacions posteriors –encara que no siguin rurals, perquè l’ha 
ampliat a aquest col·lectiu de qüestions cardiovasculars del Valentí Fuster–, 
d’entrar en aquesta mesura; si es podria preparar el sistema de Barcelona per fer-
ho extensiu a tot l’alumnat, a la matriculació de juny; quant valdria estendre-ho a 
tot l’alumnat; quin seguiment se’n farà, i quin pressupost s’hi destina.  

Finalment, creuen que és impensable que no sigui extensible a tota la població, 
que la visió hauria d’estar ampliada més enllà dels termes mèdics, i que és evident 
que això necessita un gran consens, com totes les idees que influeixen a la societat 
de manera transformadora.  

El Sr. Ardanuy manifesta que no vol transmetre ni desídia ni res per l’estil, que 
bàsicament es fonamenta en el Decret de matriculació i la seva evolució i en la 
documentació vinculada a aquest decret; i que ara hi ha un altre document, que 
serà la comunicació de la circular a les direccions dels centres que s’incorporin a 
aquesta tipologia de mesures, i que, a partir d’aquí, valoraran, avaluaran i faran el 
que hagin de fer.  
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Així mateix, expressa que no acaba d’entendre el sentit d’aquesta 
compareixença sobre unes declaracions de la consellera d’Ensenyament. En tot 
cas, reitera que s’han de desenvolupar mecanismes de detecció precoç, i que el 
tema mèdic, tot i que hi ha altres elements a l’entorn psicopedagògic, està bé per 
avançar cap a una millor informació dels equips docents, i creu que això és una 
bona mesura. Amb relació al mecanisme i a la comunicació, li consta que aquesta 
proposta no va sortir únicament de la consellera, sinó que va sortir arran de la 
reunió amb la Federació d’AMPA, a la Taula de Federacions d’AMPA. Per tant, entén 
que emana de la comunitat educativa i que no és una mesura que s’hagi pres 
unilateralment.  

D’altra banda, indica que no sap en aquests moments si, en aquest inici de curs, 
els gairebé 50.000 (43.000 o 44.000) alumnes de P3 de la ciutat de Barcelona 
poden tenir accés a aquest tipus de mesura, que només sap que hi ha una mesura 
plantejada a proposta de la Taula de Federacions d’AMPA, que entén que és una 
bona mesura que ajuda a dotar d’informació. En aquest cas, assenyala que cal 
veure aquesta tipologia d’informe, a nivell de les unitats de pediatria, dels CAP i 
dels hospitals de la ciutat, com s’articula, perquè entén que això és un element de 
visió també sistèmica, de país, i alhora, com qualsevol mesura quan comença, pot 
generar algun tipus de polèmica o malentès.  

A continuació, manifesta que ha detectat per les intervencions dels diversos 
grups que sí que hi ha una voluntat de voler complementar aquesta informació, de 
fer que els equips docents puguin tenir descrita la situació de tots els alumnes, i 
que això, evidentment, ha de fer-se amb els mecanismes de confidencialitat lògics 
i obvis tant de la professió mèdica com de la professió docent. Així mateix, no creu 
que sigui una mesura discriminatòria, perquè no es fan públics aquest tipus 
d’informes. És a dir, creu que és un tema bàsicament d’ús, de detecció precoç i 
d’identificació d’alguns possibles handicaps que poguessin alentir el procés 
d’aprenentatge.  

En aquest cas, comunica que no acceptaria el prec plantejat per ICV-EUiA, 
perquè creu que, primer, cal veure com evoluciona tot plegat, en el decret de 
matriculació, i amb les circulars tècniques a nivell de departament en cada un dels 
centres. En aquest sentit, els demana que deixin treballar l’autoritat educativa. 
Tanmateix, accepta el prec del PP des de l’òptica que considera que és una bona 
mesura, que ajuda a complementar i que han d’aspirar a tenir un impacte a tot el 
P3 de la ciutat de Barcelona tan bon punt tot això es vagi desenvolupant, que 
aquest any a tot Catalunya 70.000 infants tindran aquest informe previ i que, en 
qualsevol cas, amb l’aplicació de qualsevol de les mesures veuran quines dificultats 
hi pot haver, perquè quan s’implanta una mesura nova, primer, genera polèmica 
en molts casos i, segona, es veu en l’operativa diària quines dificultats es troben 
per al desenvolupament d’aquesta mesura.  

D’altra banda, comenta que a vegades es queda molt perplex quan la gent parla 
de «mesures sistèmiques» i esmenta els «plans de xoc», perquè el pla de xoc, com 
el seu nom indica, forma part d’un pla de contingència, no d’un pla sistèmic. És a 
dir, quan convé fer un pla de xoc, es fa, però no és una qüestió estructural.  

Per acabar, manifesta que accepten el prec del PP, amb la visió de 
complementar aquesta informació i d’anar-la estenent, i que rebutgen el prec 
d’ICV-EUiA per les reflexions que ha expressat abans. 

La Sra. Andrés exposa que s’ha d’escoltar les famílies, estiguin a la federació 
que estiguin, i que hi ha una federació que aplega moltes famílies que no està 
d’acord en aquest tema que planteja la conselleria, i que el Sr. Ardanuy, com a 
regidor d’Educació de l’Ajuntament, que és la institució de proximitat per 
excel·lència, hauria d’atendre aquesta queixa i fer-ne una mica de trasllat a 
l’autoritat educativa, i no posar-se a la defensiva cada vegada que es parla 
d’aquest tema. A més, reconeix que està molt bé que el Sr. Ardanuy tingui lleialtat 
a l’autoritat educativa, però opina que també l’hauria de tenir a les famílies i a la 
ciutadania de Barcelona. 

Tot seguit, discrepa que hagin d’esperar al Decret de matriculació, com ha 
manifestat el Sr. Ardanuy; creu que s’hi han d’avançar, per saber de què parlen. 
Així mateix, no entenen per què cal portar l’informe en el moment de la matricula, 
perquè també es pot aportar tranquil·lament durant el curs, com es feia abans en 
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les antigues revisions mèdiques escolars. En aquest sentit, pregunta si és que 
l’endemà hi haurà un recurs per solucionar aquest tema, o si és que hi haurà un 
dispositiu muntat aquella mateixa setmana per atendre el que calgui. 

D’altra banda, manifesta que no saben si estan parlant d’un informe mèdic 
necessari per fer la matricula, que esperen que no. Matisa que no estan parlant de 
detectar problemes psicoterapèutics, ni de deficiències o de necessitats educatives 
especials, perquè el pediatre no és l’especialista adequat per detectar-les, i que, 
per tant, no saben de què estan parlant. En aquest sentit, comenta que l’únic que 
voldria el seu grup és que la mateixa curiositat i interès que han tingut tots els 
grups de l’oposició la tingués el regidor del Govern per parlar amb la conselleria, 
no esperar al decret de matriculació, per preguntar què està passant i donar-ne 
trasllat i poder-ho parlar, i sobretot que el regidor hi posés interès. 

La Sra. Pajares precisa que la polèmica no l’han generat ni les ampes, ni la 
Societat Catalana de Pediatria, ni els centres, ni els grups municipals, almenys 
d’aquest consistori, etc., sinó que l’han generat el Departament d’Ensenyament i la 
consellera amb les seves declaracions.  

Tot seguit, fa referència a la nota de premsa penjada el dia abans a la pàgina 
web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat que diu exactament: «El 
Departament d’Ensenyament ha proposat una ampliació dels centres que 
demanaran informe pediàtric als alumnes de P3 en el moment de la matrícula», 
que després continua amb el tema de les zones rurals. Per tant, assenyala que 
l’anunci l’ha fet la consellera, i que és lògic que, davant d’un anunci d’aquest tipus 
–aquesta ampliació a 10.000 alumnes de P3– els grups municipals i moltíssimes 
més persones hi manifestin la seva discrepància.  

En darrer terme, agraeix l’acceptació del prec del seu grup, i el torna a llegir 
perquè vol que quedi clar el que demana el Partit Popular: «Instar el Govern de la 
Generalitat a ampliar les accions de detecció precoç dels alumnes de P3 a tot 
Barcelona en els casos que així ho considerin els centres escolars i les famílies amb 
l’objectiu d’evitar l’estigmatització, tot garantint l’equitat i l’accessibilitat als serveis 
d’atenció.»  

El Sr. Gomà indica que no és anecdòtic que en l’última Comissió de Cultura, 
Educació i Benestar Social d’aquest mandat el Govern accepti el prec del PP i 
rebutgi el d’ICV-EUiA, atès que expressa el que ha estat una pauta en aquest 
mandat: aquesta coalició educativa de caràcter regressiu entre CiU i el PP contra 
les iniciatives dels grups progressistes d’aquest Ajuntament. 

Tot seguit, comunica al Sr. Ardanuy que no els intenti incorporar a cap mena de 
consens sobre l’informe pediàtric en el P3 en els barris fràgils, perquè ni hi són ni 
hi seran, ja que és una mesura gratuïta, innecessària i que no hi aporta 
absolutament res.  

D’altra banda, exposa que, si ja han anat construint aquella xarxa de relació 
entre salut i educació i dificultats d’aprenentatge que permet resoldre aquestes 
qüestions, si ja disposen d’una xarxa potent de CDIAP a la ciutat, de centres de 
desenvolupament i atenció precoç, si fins i tot des de l’Ajuntament han posat en 
marxa els EIPI, els equips interdisciplinaris de petita infància, per què ara han 
d’ignorar i menystenir tot això que han creat amb el temps. 

Finalment, amb relació a aquesta diferència entre els elements de xoc i els 
elements sistèmics, que n’ha parlat el Sr. Ardanuy, assenyala que per part del 
Departament d’Ensenyament, i amb el seu aval, hi ha hagut un desmantellament 
sistèmic de la qualitat de l’educació pública a la ciutat per molts motius i per molts 
factors, i que també és veritat que les retallades lineals tenen un impacte desigual 
d’acord amb el territori sobre el qual es projecten aquestes retallades, motiu pel 
qual calen dues coses: calen mesures educatives d’emergència, en clau de pla de 
xoc, i cal una aposta per la superació de les retallades, una aposta de caràcter 
estructural per recuperar un compromís potent amb l’escola pública a la ciutat. En 
aquest cas, fa palès que és evident que el Govern municipal no està per cap dels 
dos escenaris, i que, en canvi, han tornat a donar una mostra d’aquesta 
combinació d’abandonament, de desídia i d’aval a una decisió injusta i equivocada.  

El Sr. Portabella reitera que el mètode és equivocadíssim, que el moment per 
dir-ho és equivocadíssim i que el fet que només faci referència a una part de la 
població que pugui ser susceptible de fer P3 també és equivocadíssim; que el que 
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cal és trobar la manera de donar més garanties als infants de P3 per tal que 
puguin desenvolupar adequadament el seu creixement en les etapes que es 
consideren centrals a nivell neurobiològic. A més, insisteix que, per al seu grup, és 
impensable que, si això es fa, no es faci a tota la població.  

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
4. Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar compte 

de les subvencions ordinàries i extraordinàries atorgades així com dels convenis 
signats amb aportació econòmica en l’àmbit de cultura durant aquest mandat. 

 
La Sra. Esteller la dóna per formulada. 
 
El Sr. Ciurana comunica que aquesta informació, com tots saben, està a la seva 

disposició durant el període de comptes, que és el mes de juny, excepte en el cas 
de l’any electoral, que es trasllada al setembre per raons òbvies, i que en aquest 
mateix període també hi ha la Comissió Especial de Comptes. Per tant, atès que la 
Sra. Esteller ja fa temps que està a l’Ajuntament, ja sap que té tota aquesta 
informació en el moment i en el temps que així es preveu.  

La Sra. Esteller manifesta que coneixen molt bé els moments en els quals poden 
fer una consulta de les subvencions, i que l’han feta, que tenen una anàlisi de totes 
les subvencions que s’han concedit en l’Ajuntament de Barcelona, en l’Àrea de 
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, tant les ordinàries com les 
extraordinàries, però que les extraordinàries, com molt bé sap el Sr. Ciurana, no 
estan totes clarificades, que hi han coses i subvencions de l’any 2014 que encara 
no han tingut l’oportunitat de conèixer perquè no van ser exposades, com totes les 
que fins ara s’han concedit en la convocatòria del 2014, i que d’aquest any 2014 
encara no han pogut accedir al compte general, que és per això que fan aquesta 
pregunta àmplia.  

A continuació, explica que els consta que en subvencions ordinàries, des de 
l’Àrea de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, s’han concedit 15.390.000 
euros, i que també tenen constància d’algunes subvencions extraordinàries, com 
ara el conveni amb Òmnium Cultural de 413.000 euros, i d’una sèrie de 
subvencions vinculades a projectes concrets, com el Tricentenari i altres qüestions.  

Ara bé, els interessa molt conèixer els motius pels quals el Govern continua amb 
aquesta política de les subvencions, perquè al final, quan s’analitza com es finança 
la cultura, es veu que darrere hi ha un model cultural, que pot ser d’un caràcter 
molt més neutral, o un altre més dirigista que té en compte elements ideològics i 
polítics. En aquest sentit, opina que al llarg d’aquest mandat el Sr. Ciurana tenia 
l’opció de canviar o de continuar amb la línia anterior, i ha fet una continuïtat de la 
línia anterior, i a més incrementant i intensificant en alguns projectes la línia 
ideològica i política nacionalista o independentista. Recorda que el PP va presentar 
una proposta a la Comissió de Presidència per avançar cap al contracte programa, 
que va ser aprovada, i que CiU també ho incorporava en el seu programa electoral. 

Per tot això, demana que expliqui i justifiqui per què Òmnium Cultural ha rebut 
430.000 euros i per a quins projectes, com també altres entitats com Acció 
Cultural del País Valencià (72.000 euros), i també per què han denegat 
subvencions a altres entitats, com ara Amics del Castell de Montjuïc, Amics del 
Liceu, Victoria de los Ángeles, etc. 

En conclusió, vol que expliquin el motiu pel qual es concedeixen algunes 
subvencions de caràcter extraordinari, per què amb algunes entitats es fan 
convenis i amb unes altres no, i el criteri que hi ha darrere d’aquest repartiment i 
aquest finançament cultural.  

El Sr. Espriu demana al Sr. Ciurana si els pot fer arribar l’informe intern que 
elabora l’ICUB en l’àmbit de les subvencions, per poder analitzar aquestes 
subvencions. A més, destaca que en l’informe que es va realitzar s’observa una 
pèrdua d’aportacions per part de les entitats a partir de 2010-2011 i 2012-2013, i 
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voldria tenir aquesta informació per poder contrastar si en el conjunt de 
l’Ajuntament, com diu l’informe, s’ha produït aquesta rebaixa de recursos aportats. 

D’altra banda, també voldrien veure l’estudi de les subvencions atorgades a 
estructures vinculades al món de la cultura de caràcter empresarial, perquè creu 
que tots haurien d’agafar el compromís d’analitzar allò que s’atorga i com s’atorga 
per veure les alternatives que hi ha, perquè està clar que, per una banda, no 
poden deixar de donar suport a aquests àmbits, però, per altra banda, caldria 
trobar la manera de diferenciar-ho una mica de l’àmbit associatiu.  

La Sra. Ribas comenta que, més enllà dels objectius –legítims– que tingui el PP 
de presentar aquesta compareixença, que justament coincidia divendres passat 
amb la publicació de l’informe del Consell d’Associacions de Barcelona, a partir 
d’un estudi elaborat per la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia que es diu Diagnosi 
per a la realització de projectes, activitats i serveis, centrarà la seva intervenció en 
els temes que posa sobre la taula aquesta diagnosi.  

Per exemple, explica que en aquesta diagnosi se xifra en un 16,6% el 
decreixement de la partida econòmica total dirigida a les subvencions d’aquest 
mandat, si no s’hi afegeixen els nous programes incorporats aquest darrer any 
2014, que es palesa també aquesta tendència a créixer les subvencions atorgades 
en l’àmbit de ciutat i decréixer les d’àmbit de districte, i, en aquest cas, assenyalen 
la necessitat de prioritzar, reconèixer i fomentar la tasca de les associacions més 
arrelades als districtes i als barris per la seva imprescindible acció de proximitat, i 
que denuncien que la convocatòria no estigui dirigida exclusivament a entitats 
sense ànim de lucre. En aquest sentit, indica que de les deu entitats que reben 
més diners de subvenció vuit són de cultura i, d’aquestes vuit, cinc són empreses 
(Primavera Sound, Sónar, Teatre Romea, Ibercamera i Festival Internacional de 
Jazz) i tres són associacions (Festa Major de Sants, Bidó de Nou Barris i Concurs 
Maria Canals), i que de les altres dues, que no són de cultura, una és una 
cooperativa i només una és realment una associació. Així mateix, comunica que 
aquesta diagnosi també incideix en la necessitat de seguir simplificant encara més 
els tràmits, de disposar de més temps per preparar la documentació i que no 
s’endarrereixi tant la publicació de les resolucions de la subvenció.  

Per tot això, considera que en aquests moments, que estan a final de mandat, 
l’únic que pot fer és constatar que cal fer un debat sobre aquest tema i que cal 
resoldre’l en un proper mandat, amb un nou consistori, del qual no formarà part, i 
insta els regidors i regidores presents que potser aspiren a continuar, especialment 
els que formaran part del nou govern, i el nou regidor o regidora de Cultura, a 
introduir-hi realment canvis, no només per ser més transparents, sinó també per 
produir menys confusió a la gent i, per tant, per poder servir millor a les 
associacions. 

És a dir, clarificar què són subvencions –ordinàries, extraordinàries–, què són 
convenis, què són contractes, fins i tot establir diverses tipologies dintre de cada 
una d’aquestes categories, a partir del tipus d’entitat que ho sol·licita (entitat de 
base associativa, sense afany de lucre, empresa d’economia social, una empresa 
lucrativa), perquè això els ajudaria a clarificar i, a la vegada, a prioritzar les 
activitats de barri o districte, o com a mínim a no discriminar, entre altres coses 
perquè són les que més difícil ho tenen per aconseguir altres fonts d’ingressos i de 
patrocini.  

En tot cas, manifesta que, per definició, les subvencions són subjectives, que es 
basen en un informe tècnic, però que es fan a partir d’uns objectius en els quals el 
que es plasma és la voluntat política del govern que està en aquell moment 
governant. Ara bé, si promocionen, i li sembla que en això tots hi estan d’acord, 
que Barcelona no sigui un desert cultural, que, per tant, l’Ajuntament de Barcelona 
hi té també un paper important a fer, s’han de posar d’acord i han d’establir nous 
models que, a part de ser més transparents, realment puguin potenciar 
l’organització –no empresarial– de la ciutadania, de manera separada de la part 
d’emprenedoria, que aquest és un cas en què almenys el Govern actual ha creat ja 
múltiples plataformes diferents per poder-la promocionar, i realment dedicar les 
subvencions a associacions, a activitats sense afany de lucre, fetes moltes vegades 
amb molt pocs recursos, i, per tant, realment l’Ajuntament té el deure de 
participar-hi.  
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El Sr. Portabella manifesta que comparteixen l’interès del PP per saber quines 
són les subvencions tant ordinàries com extraordinàries i que, per això, ho 
demanen en el compte general, que tenen les del 2012 i les del 2013 i que no 
tenen les del 2014, perquè encara no han aprovat els comptes generals, per tant, 
és lògic que no les tinguin. Per això, creu que no té gaire sentit que el PP demani 
aquí una cosa que és accessible. Comenta que l’interès del PP en temes culturals 
seria molt més creïble si durant aquests darrers anys haguessin intentat evitar que 
des de Madrid el conveni bilateral de capitalitat cultural minvés fins arribar a 
l’extinció, que és el que ha passat, perquè això hauria constatat el seu interès i 
compromís amb la cultura catalana i amb la capitalitat cultural de Barcelona.  

D’altra banda, assenyala que no té sentit preguntar sobre subvencions 
concretes, com ha fet el PP, per exemple, amb la d’Òmnium Cultural, perquè això 
és una tasca directa de recerca dels grups, i que si hi ha una subvenció en què no 
s’està d’acord, es planteja, però no creu que se li hagi de demanar al Govern un 
resum d’allò que el grups fan en tots els comptes generals.  

El Sr. Ciurana apunta que aquí es barregen dues coses: un debat seriós, 
profund, a fons, que poden fer; i una certa demagògia, ja que la Sra. Esteller en la 
seva intervenció ha dit coses que són directament mentida, perquè qualsevol 
subvenció o conveni, sigui amb concurrència pública o sense concurrència pública, 
s’aprova en la Comissió de Govern i es publica; creu que s’aprova un dimecres i es 
publica el divendres.  

Tot seguit, comenta que, quan va veure la compareixença, va pensar que els del 
PP volien que els fessin la feina, que els fessin el buidatge del llistat de 
subvencions, etc. Afegeix que, com que la Sra. Esteller ha dit que la tenia, no li 
donarà la llista de totes les publicacions del BOP en què surten publicades totes i 
cada una de les subvencions, ni tampoc la llista de les actes de les Comissions de 
Govern en què surt la relació. Destaca que es publica tot, que al BOP es publiquen 
les ordinàries des del 2011 i les extraordinàries a partir del 2013, que és quan van 
ser superiors a 3.000 euros i, per tant, va ser obligatori; i que tota la resta està 
publicat a les actes de la Comissió de Govern, que només n’han de fer el buidatge i 
treballar-ho.  

D’altra banda, assenyala no és veritat que Cultura hagi donat 413.000 euros a 
Òmnium Cultural, que la vegada que els han donat més diners, uns 70.000 euros, 
ha estat enguany per a l’organització de la Nit de Santa Llúcia al Liceu.  

Així mateix, precisa que les subvencions passen pel Consell de Cultura i que el 
tinent d’alcalde de Cultura, que és ell mateix, modifica un 1% o un 1,5% del total 
de la proposta que hi arriba en relació amb les subvencions, i que al Consell de 
Cultura hi ha el Comitè Executiu que fa l’informe, que parla amb les entitats, que 
avalua els projectes, que ho fa tot; és a dir, no és ell sol qui decideix, sinó que hi 
ha un conjunt de persones i tècnics implicats. 

D’altra banda, incideix en el fet que no és cert que hagi disminuït la quantitat de 
les subvencions, i explica que una cosa és la convocatòria general i l’altra és que 
precisament per preservar segons quins sectors, o segons quines polítiques, hagin 
fet convocatòries específiques. A tall d’exemple, detalla que per protegir el comerç 
cultural de proximitat (llibreries, galeries d’art, sales de música en viu, espais de 
creació) fan una convocatòria específica, o la convocatòria que s’ha fet de 
subvencions per a rehabilitació d’espais escènics d’entitats, o d’orfeons, etc., o les 
subvencions específiques que fan per a les TIC.  

D’altra banda, comenta que quan la Sra. Esteller, en algun moment de la seva 
intervenció, deia això de la política de subvencions que havien fet li ha semblat 
que estava defensant la tesi d’ICV-EUiA quan els retreuen que el que fan és 
transferir recursos públics a mans privades. I pregunta a la Sra. Esteller si el que 
plantegen és eliminar les subvencions en cultura, perquè és el que ha dit en la 
seva intervenció. Creu que aquest no és el cas. 

Tot seguit, comenta a la Sra. Ribas que tampoc no està d’acord que no es pugui 
donar una subvenció a una societat anònima i sí a una cooperativa, perquè els 
projectes culturals s’organitzen de moltíssimes maneres: des de l’associacionisme 
no formal, que prou dificultats tenen moltes vegades des de l’Ajuntament per 
poder-hi facilitar un suport en aquest sentit, fins a entitats sense ànim de lucre, 
associacions, fundacions, cooperatives, societats limitades, societats anònimes, 
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etc. És a dir, considera que cal avaluar les subvencions d’acord amb l’interès del 
projecte cultural, no d’acord amb la forma jurídica que hi ha darrere. A més, indica 
que moltes vegades les subvencions que es donen a societats anònimes, a 
empreses, és precisament per la part que l’Ajuntament exigeix que facin activitats 
obertes a la ciutadania, que és el cas del Primavera Sound, el Sónar, etc. 

Conclou que tot té una lògica, que no és una concessió graciosa, en aquest cas, 
del tinent d’alcalde corresponent. 

La Sra. Esteller diu al Sr. Ciurana que no es posi nerviós, perquè veu que està 
molt nerviós i que confon les coses. Precisa que ella no ha dit que no es financi 
l’activitat cultural, que el que ha dit es que es canviï el model de finançament, que 
es passi de la subvenció al contracte programa, perquè, a més, moltes d’aquestes 
entitats ho agrairien atès que els donaria molta més estabilitat a l’activitat que 
realitzen, i perquè és un model molt més transparent. 

Tot seguit, pregunta al Sr. Ciurana si quan va escriure en el seu programa 
electoral «canviarem l’actual política de subvencions per contractes programa de 
caràcter plurianual» també volia fer desaparèixer el finançament cultural. Reitera 
que ella el que diu és que cal anar reduint les subvencions per avançar en els 
contractes programa, i que demana compte de les subvencions, no només de les 
quantitats, que sí que en té coneixement a través del compte general i dels 
butlletins, sinó també dels criteris a l’hora de decidir finançar una determinada 
activitat cultural. Considera que aquí sí que hi ha discrecionalitat i moltes vegades 
arbitrarietat i interès polític per la seva gestió, com ara el conveni amb Òmnium 
Cultural, de 80.000 euros, o el finançament de la Flama del Canigó per 13.000 
euros més, i també la Nit de Santa Llúcia per 78.000 euros més, i altres activitats, 
revistes i qüestions que no tenen res a veure amb el que és una activitat cultural, 
per exemple, Acció Cultural del País Valencià, 72.000 euros, o el centre cultural 
Euskal Etxea, quan en aquest centre cultural feien concerts en benefici dels 
proetarres... Retreu al Sr. Gomà que rigui i li diu que ell pot riure perquè no han 
matat ningú del seu partit, però sí que han matat gent del PP.  

Finalment, remarca que amb aquesta política de finançament cultural el Govern 
no ha complert un dels objectius del seu programa i tampoc la proposta del PP, el 
2012, per al pressupost del 2012 en què demanaven que s’allunyés tot el criteri 
polític i ideològic de la concessió de subvencions, que es va acceptar i no s’ha 
aplicat, i aquest és el motiu pel qual el Grup Popular discrepa de la política de 
subvencions que s’ha dut a terme al llarg d’aquest mandat.  

La Sra. Ribas diu que aquets temes no val la pena ni contestar-los. És evident 
que una entitat que fa una activitat que costa, per exemple, 2.000 euros i en 
demana 1.000 a l’Ajuntament no pot posar-se a competir amb una empresa que fa 
una activitat que costa més d’1 milió d’euros i en demana 200.000 a l’Ajuntament, 
i que l’Ajuntament n’hi dóna 150.000. Manifesta que aquestes petites entitats o 
associacions s’han de sentir acompanyades per l’Ajuntament i l’han de veure com 
un ens que els ajudarà a fer aquest tipus d’activitats, sempre que tinguin un 
interès general per a la ciutadania. 

El President manifesta a la Sra. Esteller que ha de fer una reflexió sobre cap a 
on deriven les seves intervencions, que ha de mesurar-les, cenyir-se a l’assumpte 
que es tracti en aquell moment i respectar el temps d’intervenció, que no permetrà 
que torni a fer una intervenció com la que ha fet ara. 

 
Es dóna per tractada. 
 

III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
5. Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cultural al Sr. Jordi Savall i Bernadet per la 

seva contribució a la difusió de la música antiga, contribuint així a situar Barcelona 
i Catalunya en el panorama musical d’arreu del món. 
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El President informa que aquest punt es tractarà conjuntament amb el punt 6 de 
l’ordre del dia. 

 
El Sr. Ciurana comenta que, si els sembla, deixarien les intervencions d’aquests 

dos punts per al Ple.  
El Sr. Espriu comunica que es posiciona favorablement als dos punts de l’ordre 

del dia. Insisteix que creu que en el tema de les medalles d’or valdria la pena que 
fessin un treball col·lectiu a l’hora d’atorgar-les. 

La Sra. Esteller indica que el Sr. Ciurana en la concessió de medalles fa sempre 
el mateix: no consulta els grups, simplement els comunica la decisió que ha pres a 
l’hora de concedir una medalla, i que hi ha una gran diferència entre consultar i 
parlar amb els grups, com sempre ha mantingut el seu grup que calia fer, i 
comunicar als grups una decisió que ell ha pres.  

Per aquest motiu comunica que el Grup Popular es reserva el vot. 
La Sra. Ribas assenyala que votaran a favor de la medalla a en Jordi Savall i que 

faran reserva amb relació a la medalla de La Salle. 
El Sr. Portabella comunica que es posicionen a favor del punt cinquè i sisè i que 

reserven la seva intervenció per al plenari. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PSC, ICV-EUiA i UpB i amb 

la reserva de vot del PP.  
 
6. Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona a la 

Fundació Privada Universitat i Tecnologia La Salle pels seus cinquanta anys de 
valuosa tasca a la nostra ciutat en el desenvolupament científic i tècnic, el 
coneixement pràctic de les àrees d’enginyeria, gestió, arquitectura i altres 
disciplines. 

 
El President informa que aquest punt s’ha tractat conjuntament amb el punt 5 

de l’ordre del dia. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PSC, PP i UpB i amb la 

reserva de vot d’ICV-EUiA.  
 
7. Ratificar l’acord del Consell Rector del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra 

aprovat en la sessió de 4 de desembre de 2014, en el sentit d’aprovar 
definitivament la proposta de la modificació dels seus estatuts, d’acord amb el text 
adjunt a aquest expedient. 

 
El Sr. Ciurana explica que aquesta és una modificació que té dos eixos 

principals: primer, l’adaptació a l’LRSAL, que necessàriament cal fer, i, segon, 
aprofitar aquestes circumstàncies per aclarir l’organigrama de l’Auditori en el sentit 
de treballar per una simplificació, atesa la multiplicitat d’ens que hi havia abans. 

El Sr. Espriu comunica que hi voten a favor. 
La Sra. Esteller expressa el vot a favor del seu grup. 
La Sra. Ribas indica que hi voten a favor per imperatiu legal, perquè no 

assumeixen l’LRSAL, però que en aquest cas no tenen altre remei.  
El Sr. Portabella assenyala que també hi voten a favor a contracor, perquè 

creuen que l’LRSAL perjudica greument tot el finançament municipal. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups.  
 
8. Ratificar l’acord del Consell General del Consorci de les Biblioteques de 

Barcelona aprovat en la sessió d’11 de març de 2015, en el sentit d’aprovar 
definitivament la proposta de la modificació dels seus estatuts, amb l’objecte, 
entre d’altres, d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i a la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, d’acord amb el text adjunt a aquest expedient. 
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El Sr. Ciurana explica que el gruix de la modificació correspon a l’adaptació a 
l’LRSAL i que també s’ha aprofitat per fer algun retoc menor, en aquest cas, en els 
estatuts del Consorci de Biblioteques de Barcelona. 

La Sra. Andrés anuncia que fan una reserva de vot, precisament per poder 
parlar amb el Govern d’alguna d’aquestes altres qüestions i alguna al·legació que 
ha quedat pendent.  

La Sra. Esteller comunica que hi votaran a favor. Així mateix, precisa al 
president que fan reserva de vot del punt cinquè de l’ordre del dia i que voten a 
favor del sisè. 

La Sra. Ribas exposa que fan reserva en aquest punt, perquè també ho han 
d’acabar de parlar i que, concretament, els treballadors els han demanat una 
reunió, tot i que el seu grup hi va votar a favor en el Consell General del Consorci 
de Biblioteques de Barcelona per imperatiu legal. 

El Sr. Portabella indica que, de moment, també fan reserva de vot, perquè hi ha 
algunes qüestions que no els permetrien votar-hi a favor, de la manera com està 
l’expedient en aquests moments, però que esperen poder-ne treure l’entrellat en el 
termini de temps que va d’aquesta comissió al proper plenari. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU i del PP i amb la reserva de 

vot del PSC, ICV-EUiA i UpB.  
 
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 PSC: 
 
9. La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació considera que la 

Llei per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) és inacceptable perquè 
proposa una contrareforma educativa retrògrada, segregadora i innecessària que 
vulnera les competències en matèria d’educació recollides en l’Estatut d’autonomia 
i la Llei d’educació de Catalunya (LEC). 

 
La Sra. Andrés exposa que en aquesta comissió han parlat ja diverses vegades 

de la LOMCE, que alguns grups han presentat algunes declaracions i han portat 
iniciatives de la comunitat educativa, i que no volien deixar passar l’última 
comissió del mandat per deixar ben clar que el seu grup municipal, tal com ha fet 
durant tot aquest procés, diu «no» a la LOMCE, i aquesta vegada ho fa en forma 
de proposició en què es diu que és inacceptable aquesta llei perquè proposa una 
contrareforma educativa retrògrada, segregadora i innecessària que vulnera les 
competències en matèria d’educació recollides a la LEC i a l’Estatut d’autonomia.  

A continuació, incideix en dos aspectes d’aquesta llei. En primer lloc, que 
aquesta llei trenca radicalment amb l’esperit que ha inspirat un sistema educatiu 
basat en la participació de tots els agents educatius, perquè tots saben que el 
consell escolar de centre passa a tenir una concepció molt diferent a la que ha 
tingut sempre –i en aquest cas l’Ajuntament de Barcelona sempre ha treballat pels 
consells escolars, tant municipal com de centres–, que ara esdevindrà un òrgan 
merament consultiu, amb una capacitat decisòria molt baixa, i s’incrementarà la 
capacitat decisòria de les direccions de les escoles i dels instituts, cosa que no va 
en la línia de l’educació participativa que voldria el seu grup per tal de garantir que 
tots els agents tinguin implicació en aquest projecte compartit què és l’educació 
dels infants.  

En aquest sentit, manifesta que estan a favor d’una comunitat educativa de 
l’escola, al barri, al poble, a la ciutat, i que no entenen per què aquesta llei ha 
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trencat amb aquesta línia que és tan compartida i que genera tant consens. Precisa 
que aquesta és una posició des del seu ideari, que és un ideari educatiu més que 
polític, mentre que la llei prioritza un ideari polític i estrictament partidista per 
sobre de l’ideari educatiu.  

Així mateix, assenyala que la llei és segregadora: segregadora per rendiment, a 
través de les revàlides; i segregadora fins i tot per sexes. Per tant, considera que 
està molt allunyada de l’educació inclusiva que vol la generalitat de la comunitat 
educativa, que està a favor d’aquesta escola integradora, inclusiva, democràtica i 
lliure.  

En segon lloc, remarca que aquesta llei no aborda els veritables reptes de l’èxit 
educatiu, ni tan sols de l’èxit escolar, que entenen que és diferent, perquè l’èxit 
educatiu requereix unes línies estratègiques a mitjà i llarg termini de les quals la 
llei no es fa ressò, sinó que simplement és una eina de gestió i administració dels 
problemes i de les coses quotidianes de les escoles. 

Per tot això, demanen el suport a aquesta proposició per poder plantar cara a 
aquesta llei que no aporta res de bo ni per a l’èxit escolar, ni per a l’èxit educatiu, 
ni per a la comunitat.  

La Sra. Pajares comenta que en l’únic que estarà d’acord amb la Sr. Andrés és 
que han parlat a bastament en aquesta comissió d’aquest tema. Tot seguit, indica 
que intentarà explicar, no per obligació sinó per convenciment, els objectius i els 
arguments de la LOMCE.  

En primer lloc, pensa que la situació de l’educació a Espanya no era bona, i que 
canviar el model educatiu era una necessitat basada en evidències, no era una 
qüestió política o ideològica, com alguns grups volen fer creure constantment. En 
aquest sentit, assenyala que les dades, que eren desastroses, evidenciaven la 
necessitat de reformar la Llei orgànica d’educació per tal de lluitar, primer, contra 
la taxa d’abandonament escolar, que era altíssima (al voltant d’un 13%, gairebé el 
doble que a la resta de països de la Unió Europea), i, segon, per lluitar també 
contra el fracàs escolar. I els recorda que Catalunya és la segona comunitat 
autònoma espanyola amb pitjors taxes de fracàs escolar. 

En segon lloc, explica que la LOMCE vol combatre els resultats negatius 
d’anteriors models educatius. Constata que la inversió en educació a Espanya està 
molt per damunt de la mitjana de països de l’OCDE o de la Unió Europea, mentre 
que, per contra, els resultats són negatius i que els estudiants espanyols, entre els 
quals els recorda que estan els catalans, són els que estan pitjors situats, com ho 
demostren les dades a què s’ha referit anteriorment, o els informes Pisa.  

En tercer lloc, exposa que aquest canvi es va proposar per modificar un sistema 
rígid per un de més flexible, amb una atenció molt més individualitzada i on les 
decisions són reversibles (les famílies dels alumnes poden modificar la seva elecció 
en qualsevol moment). També indica que contempla un sistema d’avaluacions 
homogènies que garanteix que els mínims de competència que han d’adquirir els 
alumnes al final de cada etapa siguin homogenis a tot el territori espanyol, que 
defineix les competències de les comunitats autònomes, de l’Estat i dels centres, i 
que, com és obvi, en les assignatures troncals i comunes és l’Estat el que defineix 
les avaluacions i el contingut dels currículums, com també que fa una aposta clara 
per la formació professional i la flexibilitza.  

Quan al tema de l’assignatura de religió, que surt a la part expositiva de la 
proposta, informa que és una opció voluntària de les famílies, que poden escollir 
entre religió o valors socials i cívics, a primària, i valors ètics, a l’etapa de 
secundària; a diferència de l’assignatura Educació per la ciutadania, que era 
obligatòria per a tothom. Precisa que el ministeri únicament s’ha limitat a ordenar 
la publicació al BOE, com determinen els acords amb la Santa Seu sobre educació i 
cultura, acords que daten de l’any 1979, que segueixen vigents, perquè ni el Grup 
Socialista, que ha governat Espanya durant més de vint anys, ha canviat aquests 
acords.  

Pel que fa al català, que també surt en l’exposició de motius, el que es busca la 
LOMCE és assolir una proporció raonable de l’ensenyament del castellà, i això no 
és cap atac al català, que el que fa és garantir que a les comunitats autònomes 
amb llengua oficial, com és Catalunya, els alumnes que volen estudiar en castellà 
ho puguin fer; supòsits que han estat ratificats pel Tribunal Suprem i el 
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Constitucional, i que el Govern de la Generalitat incompleix sentència rere 
sentència, com és el decret de matriculació, el dret que tenen els pares de poder 
escollir la casella del castellà, que cada curs s’obvia.  

Finalment, lamenta que, en un tema tan important com és l’educació, sempre es 
quedin en l’anècdota, en lloc de pensar que era necessari reformar la LOE, perquè 
no va donar el resultat desitjat. Fa palès que per al seu grup el que és inacceptable 
és que hi hagi algú que no vulgui lluitar contra el fracàs escolar i que no estigui a 
favor d’una educació de qualitat i excel·lència, per la qual cosa, com és obvi, 
votaran en contra de la proposta del Partit Socialista. 

El Sr. Gomà comunica que votaran a favor de la proposició del PSC. Constata 
que, efectivament, han debatut en aquesta comissió amb relació a la LOMCE, i 
creuen que també és una bona oportunitat fer-ho en aquesta sessió ja de final de 
mandat.  

A continuació, indica que, des del seu punt de vista, la LOMCE se caracteritza 
per quatre elements.  

En primer lloc, perquè des del punt de vista educatiu i pedagògic és una llei 
clarament retrògrada, que restableix i opta per mètodes i per currículums ja 
superats històricament; que és molt més segregadora que coeducativa; que és 
molt més excloent que inclusiva, des del punt de vista educatiu.  

En segon lloc, des del punt de vista de l’organització dels centres educatius, hi 
ha una veritable regressió autoritària, un pas enrere que menysté tots els 
elements d’incorporació i de participació de la comunitat educativa; i afebleix 
clarament el caràcter democràtic i pluralista de l’educació.  

En tercer lloc, és una llei que fa un aposta netament privatitzadora, que 
afavoreix i blinda els projectes educatius privats, en els quals hi ha més negoci que 
servei i en els quals l’educació és més mercaderia que dret.  

I, en quart lloc, és un atac sense precedents a les competències educatives de 
Catalunya i al model lingüístic del català com a llengua vehicular; és una agressió 
antidemocràtica pel dret a decidir de Catalunya en l’àmbit educatiu.  

Per totes aquestes qüestions, ja en el seu moment van expressar clarament, i 
ho van fer en aquesta comissió, no només el rebuig i el desacord frontal a la 
LOMCE, sinó també el ple suport i el ple acompanyament a la xarxa d’escoles de 
Barcelona insubmises a la LOMCE i, per tant, el seu compromís d’ara i futur de fer 
de Barcelona una ciutat lliure de la LOMCE.  

El Sr. Portabella anuncia que votaran favorablement aquesta proposició. 
Consideren que la LOMCE vulnera les competències de la Generalitat en matèria 
educativa; que és absolutament ineficient; que és inviable; que és adoctrinadora; 
que és contrària al model d’escola inclusiva; que té una visió retrògrada i 
recentralitzadora; que, a més a més, pretén posar fi al català com a llengua 
vehicular, i que ha estat contestada per tothom, llevat del PP. 

Per tot això, manifesta que estaran a totes les trinxeres en contra de la LOMCE i 
en defensa del model i el sistema educatiu de Catalunya. Creu que aquesta lluita 
ha d’estar encapçalada tant pel Govern de la ciutat com pel Parlament, que a més 
han de defensar el model educatiu i treballar plegats amb la comunitat educativa 
per frenar aquesta llei que ataca la consolidació de la cohesió social, i fer front a 
tots aquells que volen fer desaparèixer un sistema que ha estat integrador, que ha 
generat cohesió social i que ha estat positiu. Per tant, demanen al Govern que no 
deixi caure sobre els equips de direcció, sobre els docents, sobre les famílies i 
sobre l’alumnat el pes de la feina que s’ha de fer, que és que la LOMCE no 
s’apliqui.  

El Sr. Ardanuy exposa que, com a Administració municipal, han de complir la 
llei, i és el que fan, però que la seva visió és de referenciar-se al marc que 
consideren que és l’adequat, que és el marc de consens de la Llei d’educació de 
Catalunya, el marc que d’alguna manera identifica i clarifica la voluntat de 
Catalunya de dotar-se d’un instrument per fer evolucionar el sistema educatiu, en 
la defensa del model educatiu català i en la defensa també de la llengua catalana. 
En resum, indica que intenten fer compatibles els dos marcs legals: el marc legal 
de l’Estat, òbviament, i el marc legal de la Llei d’educació de Catalunya, que és el 
marc en què se senten còmodes.  

Conclou que votaran a favor de la proposició. 
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La Sra. Andrés agraeix el suport a aquesta proposició, que és la que genera 
consens, més enllà del que pugui dir la Sra. Pajares. Comenta que l’èxit escolar no 
es resol per decret, que les lleis no es fan d’aquesta manera, i menys les lleis 
d’educació. 

 
El Sr. Ardanuy expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Andrés expressa el vot 

favorable del PSC, la Sra. Pajares expressa el vot contrari del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
10. La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació insta el Govern 

municipal a redefinir el projecte «Vil·la Joana. Casa Verdaguer de la Literatura» per 
tal de garantir, en la sala dedicada a la literatura catalana, la presència d’autors 
catalans en llengua castellana, i així mateix dedicar un espai específic a la 
literatura universal que inclogui tots els autors universals en llengua catalana i 
castellana. 

 
La Sra. Esteller exposa que tota la informació que tenen sobre aquest projecte 

de la Casa Verdaguer és el dossier que va presentar el Sr. Ciurana als mitjans de 
comunicació i les declaracions que hi va fer. Tot seguit, comenta que inicialment hi 
havia un pressupost de 2 milions d’euros, i pregunta quin ha estat el cost final 
d’aquesta residència, que inicialment era d’escriptors i que ara sembla que serà la 
casa del patrimoni literari de la ciutat, i que s’emmarca dins de la candidatura de la 
capital catalana de Ciutat de la Literatura de la UNESCO.  

A continuació, manifesta que, des d’aquesta perspectiva, valoren bé que a la 
Casa Verdaguer s’aculli la literatura catalana, la literatura universal i també els 
clàssics. Ara bé, consideren que dins de la literatura catalana no només està la 
literatura catalana escrita en català, sinó també la literatura catalana escrita en 
castellà; com també troben a faltar dins dels autors clàssics i dins dels universals 
molts escriptors que són espanyols i que també entenen que haurien d’estar dins 
de la Casa Verdaguer a l’hora de poder-li donar la projecció que el Sr. Ciurana vol 
donar-li i perquè sigui veritablement la Ciutat de la Literatura de la UNESCO.  

En definitiva, exposa que aquesta proposta va dirigida a incloure els autors de la 
literatura catalana en llengua castellana, com ara Ana María Matute, Eduardo 
Mendoza, Vázquez Montalbán, Terenci Moix, Jaime Gil de Biedma, entre d’altres; i 
també autors universals en castellà de la resta d’Espanya i d’Amèrica Llatina: 
Galdós, Borges, Cela (premi Nobel), Juan Ramón Jiménez (també premi Nobel), 
Unamuno, Vargas Llosa, Delibes, Alexandre, Bécquer, Clarín, etc. En resum, tota 
una sèrie d’autors que pensen que tenen molta més força a l’hora de poder situar 
la Casa Verdaguer com una veritable casa de la cultura i de la literatura catalana, 
la literatura universal i també els clàssics, que destaca que, entre els clàssics, sí 
que es troba Cervantes. 

El Sr. Espriu, d’entrada, comenta que en aquest tema els hauria agradat haver 
tingut molta més informació, perquè, de nou, la informació sobre la qual han pogut 
treballar prové dels mitjans de comunicació i, en aquest cas, del dossier de 
premsa. 

És per això que demana al Govern que els faci arribar el projecte en la seva 
dimensió actual, perquè, abans d’entrar a parlar del contingut, voldria saber el 
conjunt del continent per poder-ho avaluar tot en conjunt correctament.  

En tot cas, consideren que aquesta ha de ser una vil·la que ha de tenir també un 
objectiu de caràcter internacional, en el sentit que ja expressava el mateix projecte 
en el seu moment. Ara bé, sense més informació, no hi poden entrar en el detall i 
amb la profunditat necessària.  

Per tot això, comunica que s’hi abstindran. 
La Sra. Ribas manifesta que parteix del mateix punt que la resta de grups i que 

tot el que té és el dossier de premsa i les notes de premsa que això va originar. 
Per tant, també lamenta que el Govern no hagi cregut necessari informar els grups 
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municipals sobre aquest projecte i les seves implicacions, ni tampoc construir 
consensos amb l’oposició.  

D’altra banda, indica que la Sra. Esteller ha dit coses que ha llegit en el dossier 
que ella no les ha sabut trobar. Per això, anuncia que esperaran el torn del Govern 
abans de posicionar-se.  

En tot cas, en primer lloc, consideren positiu recuperar per a l’ús ciutadà Vil·la 
Joana, rehabilitar-la i, per tant, evitar-ne la degradació. Pel que fa als usos 
previstos, també donen suport a utilitzar aquesta vil·la, atès que hi passà els 
últims dies i, de fet, hi morí Jacint Verdaguer, per convertir-la en la Casa de la 
Literatura, en un equipament que combini el que el dossier en diu «memòria 
verdagueriana» amb la reivindicació de la literatura com a fet creatiu col·lectiu, i 
que a més a més reflecteix la realitat social de cada època en què va ser escrita. 
Així mateix, també comparteixen que s’incideixi en la relació de l’indret amb el 
Parc Natural de Collserola, com un entorn natural a preservar i que a la vegada la 
ciutadania en pugui gaudir. 

En resum, creuen que això ha de ser un dels plats forts de la presentació de la 
candidatura de Barcelona com a ciutat creativa de la literatura de la UNESCO, cosa 
que el seu grup va compartir en el seu moment. En aquest sentit, indica que això 
no seria possible sense que Barcelona hagués estat –en certa mesura, segueixi 
sent– capital de la literatura llatinoamericana, almenys pel que fa a l’edició, i, per 
tant, de literatura feta en llengua castellana o en diverses variants de la llengua 
castellana. De fet, parteix de la base que és impossible que aquest projecte 
pretengui amagar aquest fet, com també li semblaria increïble amagar el fet que hi 
ha molt bons escriptors que escriuen en llengua castellana, i no per això n’estan 
menys orgullosos ni tenen menys valor, perquè, entre altres coses, acceptar això 
seria reduir la capitalitat literària de Barcelona o obviar-ne una part molt 
important. A més, apunta que ahir, en el Saló de Cent, quan van donar la medalla 
a títol pòstum a Gabriel García Márquez, ja estaven posant de manifest això.  

Per tot això, dóna per descomptat que això no pot no estar present en aquest 
projecte, i, per tant, s’espera a les declaracions del Govern, que els les hauria 
hagut de fer arribar abans, per poder acabar de pronunciar el vot del seu grup.  

El Sr. Portabella comunica que votaran en contra d’aquesta proposició per 
diversos motius. Primer, perquè els sembla que en aquesta proposició el PP fa una 
lectura esbiaixada del dossier de premsa. En aquest sentit, recorda que a la 
comissió de maig del 2013 el seu grup es va queixar del procediment i que no 
s’havia actuat de la manera adequada, perquè no trobaven ni la informació ni la 
transparència necessària per poder-se posicionar de manera ferma, i van demanar 
que es canviés el procediment. A més, explica que van fer aquesta queixa partint 
de la base que aquest és un projecte de reconceptualització de Vil·la Joana que 
arrenca fa temps, i que pressupostàriament es concreta en el Pla de Xarxa de 
Governs Locals 2012-2013, en el conveni entre l’Ajuntament i la Diputació. En 
aquest cas, assenyala que, quan es va aprovar aquest pla, el PP tenien la 
vicepresidència primera de la Diputació, per la qual cosa no entén que ara demanin 
votar en contra del que van votar sent vicepresidents de la Diputació i que sortia 
en el pressupost, i que el seu grup ja va denunciar que era un acord entre els dos 
grups. 

En segon lloc, els sembla que el projecte pot potenciar la cultura catalana al 
món. Indica que a les pàgines 16, 17, 19, 23, 24 i 28 del dossier, que també es 
queixa que és l’única informació que tenen, es marquen els aspectes que posen de 
manifest la vocació universal de la Casa Verdaguer, que és un dels arguments que 
el PP ha demanat que tingués aquest projecte.  

En tercer lloc, assenyala que no ha sabut trobar enlloc que al dossier es digui 
que no hi hauran obres en llengua castellana; és més, des del seu punt de vista, 
es dóna a entendre que s’hi incorporaran aquestes obres. Demana a la Sra. 
Esteller que li digui on ha llegit que no hi hauran incorporacions d’obres 
castellanes, perquè li sembla que torna a ser una manipulació.  

En quart lloc, consideren que és un projecte a partir d’una figura local d’una 
importància incontestable, que a més a més era popular, que va ser clau per a 
l’impuls de la cultura catalana, i que, a més a més, pot connectar amb aquesta 
projecció internacional; com també comparteixen la filosofia que hi ha darrere de 
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la Casa Verdaguer de la Literatura, que creuen que és un exemple de la mena de 
projectes que ha de tirar endavant una ciutat que vol ser capital cultural, i també 
troben positiu que estigui en un espai que vulgui posar en contacte la literatura 
amb la natura.  

Per acabar, llegeix un text que Verdaguer, que és el poeta de la Renaixença, va 
utilitzar quan va ser atacat per escriure en català, i ell va utilitzar el Quixot, part 2, 
capítol 16: «El grande Homero no escribió en latín, porque era griego. Ni Virgilio no 
escribió en griego, porque era latino. En resolución, todos los poetas antiguos 
escribieron en la lengua que mamaron en la leche, y no fueron a buscar las 
extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos. Y siendo esto así, razón sería 
esta costumbre por todas las naciones, y no desestimase el poeta alemán porque 
escribe en su lengua, ni el castellano ni aun el vizcaíno que escribe en la suya.»  

Finalment, manifesta que el PP ho descontextualitza tot, que tot ho porta al 
límit, i que és evident que a Vil·la Joana i a la casa de Verdaguer ha d’haver-hi una 
especial atenció a la llengua catalana, com el mateix PP va votar a la Diputació.  

El Sr. Ciurana, en primer lloc, s’excusa perquè és cert que això havia de ser una 
mesura de govern, però que no va entrar perquè sempre hi ha hagut altres 
informes o mesures –algunes a petició de l’oposició; altres, lògicament, per 
iniciativa del Govern. En tot cas, assenyala que el dossier de premsa és hereu del 
text preparat en el seu moment per fer una mesura de govern. 

En segon lloc, comunica que hi votaran contràriament per algunes raons. 
Primer, pel concepte «redefinir el projecte», ja que entenen que el projecte està 
perfectament definit i és perfectament inclusiu dels temes que es plantegen a la 
proposició. Reitera que, per al seu grup, el patrimoni literari en castellà a 
Catalunya forma part del patrimoni cultural català.  

D’altra banda, comenta que no entrarà en el debat sobre la literatura catalana 
escrita en castellà, perquè hi ha diverses versions en el sentit que una cosa és la 
cultura catalana, que inclou les dues literatures –la literatura catalana i la literatura 
castellana–, i l’altra és la literatura catalana. Ara bé, opina que és evident que els 
autors catalans que escriuen en castellà són cultura catalana, que aquí hi ha un 
punt d’acord que és evident.  

A continuació, indica que també tenen un cert interès, almenys en aquesta fase 
inicial pel que fa al tema de patrimonialització, que una altra cosa és el tema de les 
activitats, d’intentar fugir dels autors vius, perquè creuen que una de les qüestions 
que configuren una literatura és que la creació del cànon literari es configura al 
llarg del temps. Aprofita per expressar, que està segur que ho fa en nom de tots 
els regidors també, el condol per la mort de Joaquim Molas, que era sens dubte 
una de les persones que va contribuir més a conformar el cànon literari, no només 
català sinó també universal, des de l’òptica del país.  

En definitiva, explica que la seva vocació és que a Vil·la Joana, aprofitant les 
circumstàncies de Verdaguer, aprofitant la circumstància de la candidatura a la 
capitalitat literària per la UNESCO, puguin articular un discurs sobre les literatures 
universals, com s’exposa al primer paràgraf de la presentació del dossier de 
premsa: «El projecte Vil·la Joana, Casa Verdaguer de la Literatura, es proposa 
mostrar la intensa relació de la ciutat de Barcelona amb la imaginació literària i 
amb tot allò que se’n deriva: les projeccions acadèmiques, les socials, les 
ideològiques o les industrials, tant com la creació d’un imaginari sòlid i 
característic, de singular eficàcia en la construcció de la ciutat contemporània.»  

Així mateix, incideix en el fet que aquest no és un centre fetitxista, que no és un 
espai que congelaran en el moment que Verdaguer va morir, tot i que, lògicament, 
preservaran i restauraran la sala que ocupava, etc., sinó que es proposen fer un 
discurs molt universal.  

Pel que fa al cost, informa que, sumant-ho tot, són 5 milions d’euros, que cal 
tenir en compte que era una casa que s’enfonsava. En aquest cas, els convida a 
visitar-la, tot i que encara està en obres, i destaca la seva situació a la serra de 
Collserola. 

La Sra. Esteller, abans de centrar-se en la proposta, recorda al Sr. Portabella 
que aquest conveni es va signar el 25 d’abril del 2013, que el 31 de maig del 2012 
es va signar el Pla quinquennal, però que aquest conveni no hi estava inclòs i es va 
fer a part, i que el seu grup, el PP, el 2013 ja no estava al Govern de la Diputació 
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de Barcelona, i que, a més, aquesta comissió va rebutjar el conveni, tots els grups, 
perquè no estaven d’acord amb les obres que incorporava.  

Tot seguit, indica al Sr. Ciurana que no s’entén la literatura universal sense la 
literatura en castellà (el Segle d’Or, el 27, etc.), i que, per tant, li demanen que la 
hi incorpori. Precisa que al dossier de premsa, i per la informació del mateix 
Govern, no han vist cap autor castellà, que escrigui en llengua castellana, a part 
de Cervantes. Considera que la literatura catalana és l’escrita en català i en 
castellà, i que, per tant, també són espanyols els que escriuen en llengua catalana. 
A més, constata que, si veritablement té aquesta vocació universal i clàssica, que 
el seu grup vol que la tingui, i si es concorre a ser Ciutat de la Literatura de la 
UNESCO, ha d’incorporar també aquests autors que escriuen en llengua castellana.  

En darrer terme, manifesta que, si volen, poden canviar aquesta proposta, en el 
sentit de canviar «redefinir el projecte» per «incloure en el projecte», perquè quedi 
clar que veritablement a la Casa Verdaguer s’inclouran tots aquells autors i tota la 
literatura que sigui universal, que siguin els clàssics i que sigui escrita en català i 
en castellà, perquè s’entengui la fortalesa que ha de tenir la Casa Verdaguer en tot 
el seu conjunt i la potència que ha de tenir la literatura.  

El Sr. Espriu demana al Govern si té un document més definitiu d’aquest 
projecte i si els el pot fer arribar als grups. Tot seguit, accepta poder visitar la casa 
en el conjunt de les obres. I, finalment, s’afegeix al condol expressat per la mort 
de Joaquim Molas. 

La Sra. Ribas se suma a les dues coses que acaba de dir el Sr. Espriu. A 
continuació, comunica que faran un vot contrari, perquè per tot el que s’ha dit 
confirmen que el PP ha fet una lectura esbiaixada del document, que no obeeix en 
absolut a la realitat i que, de fet, posa la tireta abans de la ferida, i que a més a 
més la ferida és imaginària. 

El Sr. Portabella, en primer lloc, expressa el condol del seu grup per la mort de 
Quim Molas. Tot seguit, comenta a la Sra. Esteller que li ha demanat si li podia dir 
a quin lloc havia trobat que no hi hauria presència de literatura castellana, i que no 
li ho ha pogut dir perquè no hi és; i que si ha dit que això s’havia aprovat en el Pla 
de Xarxa de Governs Locals 2012-2013, que es va aprovar el 2011, quan el PP 
tenia la vicepresidència, és senzillament perquè abans s’havia documentat sobre 
aquest fet.  

Per tot això, comunica que hi votaran en contra. 
 
El Sr. Ciurana expressa el vot contrari de CiU, el Sr. Espriu expressa l’abstenció 

del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Ribas expressa el 
vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot contrari d’UpB. Es 
rebutja. 

 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
11. La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda la 

reprovació del Govern municipal per les seves polítiques del 0-3 al llarg d’aquest 
mandat i, en concret, per no haver planificat, construït i posat en marxa cap escola 
bressol. 

 
El Sr. Gomà comenta que el 0-3 ha estat un debat recurrent al llarg del mandat 

en aquesta comissió, que no sap si el debat que suscitarà aquesta proposició 
aportarà elements de novetat, però que els semblava que, en tot cas, calia fer-lo 
també en aquesta sessió de final de mandat. 

A continuació, explica que, quan fa uns anys es va debatre quin era el 
repartiment de competències educatives a Barcelona, es va decidir enfortir el 
Consorci d’Educació de Barcelona i es va prendre també la decisió que la xarxa 
d’escoles bressol romanien com a competència exclusiva de l’Ajuntament de 
Barcelona i que, per tant, no s’incorporaven al Consorci, decisió que considera 
encertada.  

Així mateix, creu que, a partir d’aquí, a Barcelona s’ha construït històricament 
un consens al voltant del 0-3, que el seu grup assumeix plenament, sobre la base 
de tres punts essencials: en primer lloc, són una etapa plenament educativa i, per 
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tant, cal vincular aquesta etapa a la resta d’etapes educatives i amb els mateixos 
paràmetres de definició i de qualitat; en segon lloc, les escoles bressol municipals 
són un servei públic de caràcter universal, amb vocació i amb voluntat d’atendre 
tothom, i, en tercer lloc, les escoles bressol són béns comuns que pertanyen al 
conjunt de la comunitat educativa, que són el fruit d’una trajectòria d’esforços i de 
compromisos de les famílies, dels educadors, dels barris, de la xarxa associativa, 
dels governs, dels grups municipals, i que, per tant, no són de cap govern, sinó 
que són de la ciutat. 

Creuen que aquests tres principis de consens en la definició del 0-3 a la ciutat 
han de donar lloc a tres tipus també de decisions de polítiques educatives. En 
primer lloc, la construcció planificada i sostinguda d’escoles bressol municipals com 
un objectiu absolutament inajornable. En aquest sentit, comenta que en l’últim pla 
de construcció d’escoles bressol es va passar de 59 a 95, i consideren que és 
absolutament necessari que aquest itinerari d’expansió del nombre d’escoles 
bressol a Barcelona no quedi frenat. En segon lloc, refermar un determinat model, 
un model que és de qualitat, de capacitat d’atenció personalitzada i a la diversitat i 
de proximitat. I, en tercer lloc, el diàleg i la participació permanent amb la 
comunitat educativa del 0-3. 

D’altra banda, creuen que al llarg d’aquest mandat les decisions que s’han pres 
amb relació al 0-3 són contràries a les polítiques que acaba d’exposar i que són les 
que s’haurien d’haver pres. En primer lloc, en tot el mandat no s’ha planificat, 
construït ni posat en marxa cap escola bressol municipal nova, i unes cinc mil 
famílies n’han quedat excloses. En segon lloc, s’han pres decisions que han anat 
degradant la qualitat del model, tres en concret: la massificació de les aules amb 
l’increment de les ràtios, la reducció dels suports educatius i el trencament del 
principi de xarxa única de gestió pública directa. I, en tercer lloc, la manca total de 
diàleg amb la comunitat educativa. 

En definitiva, manifesta que no és un desacord sobre un o més elements de la 
política educativa del 0-3, sinó que és un desacord global qualitatiu, per la qual 
cosa creuen que aquest desacord s’ha d’expressar avui políticament amb la 
reprovació del Govern. 

La Sra. Andrés recorda que van iniciar el mandat en aquesta comissió amb un 
conflicte obert amb el Govern –obert pel mateix Govern– en relació amb el model 
del 0-3. Ara bé, entén que la situació, al cap de quatre anys, ha canviat 
radicalment, i que la posició del Govern respecte de la xarxa d’escoles bressol 
també ha canviat i que avança en una línia que considera que és la raonablement 
correcta, que és la d’avançar en l’increment i la creació de places de titularitat 
pública. En aquest sentit, comenta que el Govern ha incrementat el nombre de 
places de titularitat pública amb quatre escoles bressol, donant continuïtat al pla 
anterior, i amb quatre escoles bressol més, fruit de l’acord de pressupost amb el 
seu grup municipal per al 2015. En tot cas, fa la crítica que, d’aquell inici en què es 
qüestionava el mapa d’escoles bressol municipals de la ciutat de Barcelona, no s’ha 
derivat un nou mapa, ni d’oferta ni de demanda, sinó que senzillament s’ha 
avançat en les previsions anteriors. És a dir, pensen que hi ha hagut la voluntat de 
fer alguna cosa, però no ha sigut un pla propi, del mateix Govern, perquè el pla 
que tenia, que era el de concertar, no li ha funcionat. 

A continuació, matisa que critiquen el que han criticat sempre: l’increment de 
ràtio per aula, l’externalització de la gestió i la rebaixa del suport educatiu, atès 
que pensen que són tres factors que incideixen directament en el model i en la 
qualitat del projecte pedagògic. En aquest sentit, comunica que el seu grup vol 
avançar en la línia que aquesta etapa educativa sigui considerada com pot ser 
considerada l’FP o el batxillerat, com un recurs i una etapa educativa bàsica, i que 
faran tot el possible perquè en la propera legislatura sigui considerada així. 

Per acabar, indica que, malgrat la voluntat i l’evolució al llarg d’aquests quatre 
anys del Govern municipal i del regidor –i saben els esforços que ha fet per 
avançar en aquesta línia–, se sumaran a la proposició d’ICV-EUiA de reprovar el 
Govern, perquè ha faltat aquesta línia pròpia, ha faltat també la presentació 
d’aquest mapa que havia de resoldre moltes necessitats a la ciutat, i només ha 
estat a última hora que ha donat aquest pas en la creació de places de titularitat 
pública, quan les aules ja estaven plenes per l’increment de la ràtio. 
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La Sra. Pajares exposa que històricament Barcelona ha tingut un dèficit de 
places públiques d’escoles bressol, fruit de les polítiques que van dur a terme 
anteriors governs de la ciutat. Tot seguit, remarca que les escoles bressol 
inaugurades durant aquest mandat responen a construccions que van començar 
durant l’anterior mandat, que és cert que s’ha produït un increment d’alumnes, 
però en gran mesura per l’increment de les ràtios, aprofitant un decret del primer 
Govern tripartit de la Generalitat, i no pas per noves escoles bressol. En tot cas, 
lamenten que encara hi hagi un 41% de famílies de Barcelona que no poden 
comptar amb una plaça pública d’escola bressol.  

A continuació, recorda que el seu grup sempre ha reivindicat cobrir aquesta 
demanda no atesa exhaurint tots els mecanismes. En aquest sentit, assenyala que 
un d’aquests mecanismes és el de la gestió indirecta, però que les tres noves 
escoles bressol de gestió indirecta han estat clarament insuficients; que el segon 
mecanisme és la concertació, però que el Govern municipal ja va anunciar que no 
hi hauria col·laboració amb les escoles bressol privades durant aquest mandat, 
amb la qual cosa incompleix l’acord amb el Grup Popular pel qual es comprometia 
a conveniar places públiques a escoles de titularitat privada. A més, precisa que als 
pares no els preocupa qui és el propietari dels edificis, ni qui fa la gestió, sinó que 
el que volen és que els seus fills estiguin ben atesos i rebin una educació de 
qualitat. 

D’altra banda, comenta al Sr. Gomà que aquest balanç de tot el mandat 
municipal pel que fa a l’àmbit educatiu, que és el que pretén la seva proposició, no 
tan sols ha de recollir la construcció d’escoles bressol municipals, sinó també els 
deutes de la Generalitat respecte a Barcelona en l’àmbit educatiu (per exemple, el 
desembre de 2014 encara estava pendent d’un conveni de l’any 2008 de 
4.714.000 euros) i el desistiment de la Generalitat respecte de les seves 
obligacions cap a Barcelona en aquest àmbit, perquè des del curs 2012-2013 no hi 
ha conveni signat entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per a ajuts a les 
escoles bressol, i s’ha passat dels 1.800 euros del curs 2010-2011 per cada plaça, 
a 875, i ara a zero euros d’aportació. 

Per concloure, comunica que hi donaran suport, tot i que per motius molt 
diferents als que ha exposat el Sr. Gomà. Pensa que es podrien resumir en les 
propostes que han presentat en aquesta comissió durant aquest mandat, en què 
han demanat la construcció d’escoles bressol públiques allà on no arriba la 
iniciativa privada i la concertació, que és el mecanisme més adient per donar 
resposta a les famílies. 

El Sr. Portabella assenyala que, tot i compartir la preocupació per l’educació 
pública 0-3, s’hi abstindran per una qüestió que tots saben, que és que només 
reproven governs o persones quan hi ha un fet delictiu.  

A continuació, exposa que no estan d’acord amb la política d’escola bressol que 
s’ha desenvolupat al llarg d’aquest mandat: ampliació de les ràtios a les aules, 
reducció de les hores de personal de suport a l’aula i obertura de vint-i-tres escoles 
bressol municipals amb gestió externalitzada, i que el seu grup es va posicionar en 
contra d’aquests tres aspectes. 

Així mateix, també creuen que és veritat que no s’ha planificat, construït ni 
posat en marxa cap escola bressol pel Govern actual, però que també és veritat 
que han passat de 72 escoles bressol a 95, encara que hagin estat planificades pel 
Govern anterior. 

En resum, no reproven si no hi ha fets delictius; no comparteixen la política 
d’escola bressol que s’ha fet durant aquest mandat; de fet, s’han oposat a les 
mesures principals que s’han dut a terme; i pensen que durant aquest mandat han 
viscut de la planificació de projectes que va originar el mandat anterior, que van 
ser notables. 

El Sr. Ardanuy, d’entrada, destaca dos elements. Primer, que al llarg d’aquest 
mandat s’ha debatut a bastament aquest tema en tots els àmbits (amb plens 
extraordinaris, amb mesures de tots els tipus, etc.), cosa que considera que té 
molt de valor, perquè ha permès a moltíssima gent conèixer l’acció del Govern 
amb relació al 0-3 i també posar en valor la bona feina del servei d’escola bressol 
municipal i constatar amb dades i amb arguments, més enllà del soroll, la molt 
bona feina que s’està fent en aquestes 95 escoles bressol municipals (8.000 
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places). I, segon element, agraeix la possibilitat, en aquest cas, al portaveu 
d’Iniciativa d’haver pogut debatre al llarg d’aquest mandat sobre aquest àmbit i 
d’haver pogut clarificar-ho tot plegat. 

A continuació, comenta que, evidentment, votarà en contra de la proposició, 
perquè no se sent reprovat. Insisteix que aquest ha estat un mandat molt intens, 
amb moltíssim soroll, però que, tot i les adversitats, el soroll enorme, la 
mobilització extraordinàriament intensa dels primers dos anys, la feina s’ha fet i 
s’ha fet molt bé. 

En aquest sentit, destaca que, a l’inici del mandat, van obrir 23 noves escoles 
bressol, més 5 més de substitució, i que s’han creat al llarg d’aquest mandat 3.005 
places noves. Matisa que els que han estat en l’acció de govern saben 
perfectament què costa i quant temps passa des de la concepció de la necessitat 
d’una escola fins a la seva posada en funcionament, que la mitjana és de dos a 
tres anys. A tall d’exemple, assenyala que al llarg dels últims vint anys a Barcelona 
s’han fet una mitjana d’entre vuit i deu escoles bressol, sobretot els últims anys, 
superat en el mandat anterior per una construcció i posada en funcionament de 
dotze escoles i la planificació i construcció de les vint-i-tres que el següent Govern 
va posar en funcionament, que vol dir dotar-les de personal, de cent seixanta nous 
professionals. Per tot això, considera que s’ha fet un salt qualitatiu clar del sistema 
públic de la ciutat, que el seu Govern va assumir i que va desenvolupar amb una 
inversió important de 42 milions d’euros al llarg del 2012. Així mateix, constata 
que també van construir tres escoles bressol directament de les que estaven 
planificades i que no s’havien arribat a construir, i que ho van fer amb molts 
problemes, que també han debatut a bastament; com també la consolidació de 
més de 2 milions d’euros pressupostaris per a la sostenibilitat i el manteniment de 
totes aquestes escoles bressol. 

D’altra banda, reconeix que han fet mesures de racionalització, perquè l’àmbit 
educatiu, com la resta d’àmbits de l’Administració, està i ha estat sotmès a un 
gran tsunami i a una gran pressió. Ara bé, precisa que s’ha afrontat aquesta 
situació amb valentia, des del punt de vista de l’Administració pública, i amb uns 
criteris bàsics, fonamentals, com ara no posar en risc cap lloc de treball dels 
professionals d’aquesta xarxa pública, no renunciar a tenir més escoles bressol ni a 
donar més servei a les famílies.  

A més a més, fa palès que, en aquest mandat, han posat les bases d’avaluació 
d’aquesta qualitat, primer amb les escoles de gestió indirecta i després amb totes 
les escoles de gestió directa, de tot el sistema públic d’escoles bressol a Barcelona, 
i que, per tant, per primera vegada, tenen un sistema d’avaluació homologable a 
qualsevol país del món, tema en el qual són pioners. 

En resum, compromís social, més bonificacions, reforçament a les famílies, 
pactes amb el Partit Socialista per la tarifació social, aposta per la inclusió 
educativa, que han fet un pas endavant i han desenvolupat una proposta d’inclusió 
per a aquells nens i nenes amb pluridiscapacitats severes –això és únic i 
innovador–, formació contínua de totes i tots els treballadors de les escoles bressol 
municipals, alimentació ecològica a totes les escoles i programes d’innovació 
educativa a tots els centres educatius.  

Per tot això no assumeix la reprovació, perquè creu que s’ha fet molt bona feina, 
i, per tant, dóna les gràcies a tots i totes les professionals que conformen el servei 
públic de l’escola bressol de la ciutat de Barcelona.  

El Sr. Gomà agraeix les intervencions de tots els grups municipals, i els vots 
favorables que permetran tirar endavant aquesta proposició, com també 
l’abstenció d’UpB, que l’entén com una discrepància sobre el format del que es 
presenta, però amb molts elements d’acord de fons. Tot seguit, agraeix al Sr. 
Ardanuy la voluntat que ha tingut d’entomar i de fer el debat que han fet al llarg 
d’aquest mandat. Tanmateix, matisa que aquest debat no pot tapar les decisions 
que ha pres el Sr. Ardanuy com a regidor d’Educació, com ara optar perquè hi hagi 
més places massificant les existents i no per construir noves escoles; reduir els 
suports educatius, i privatitzar la gestió de tres escoles bressol. Amb tot, reconeix 
que al llarg del mandat s’ha produït un canvi probablement en el seu discurs, en 
les seves actituds, i que no ha pogut portar tan lluny la lògica de retallada o de 
desmantellament del model com al principi del mandat expressava en les seves 
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intervencions, sobretot perquè hi ha hagut una comunitat educativa que ha 
defensat les seves escoles bressol amb mobilitzacions. Apunta que d’això que el 
Sr. Ardanuy en diu «soroll» ells en diuen «compromís». També admet que no ha 
pogut tirar endavant altres mesures de concertació o de subvenció amb les 
privades, que són alienes al model educatiu d’èxit del 0-3, però que tampoc no ha 
tirat endavant una planificació de noves escoles bressol com necessita la ciutat. 

A continuació, aclareix que les vint escoles bressol, o vint i escaig, que es van 
obrir al començament d’aquest mandat no només estaven planificades, sinó que ja 
estaven construïdes, i que, per tant, només n’han construït tres. Opina que el que 
haurien d’haver fet en aquell moment és començar a planificar i a preveure la 
construcció i la posada en marxa de noves escoles bressol per tal de donar 
resposta a la demanda no atesa. En canvi, concreta que només n’hi haurà dues 
que, sumant en el millor dels casos les altres dues del 2016-2017, només podran 
donar atenció a un 5% de la demanda no atesa, unes 250 places sobre 5.000 
famílies. 

Finalment, retreu que han avalat el desmantellament del marc del finançament 
públic de les escoles bressol a la ciutat, perquè no només han acceptat la retallada 
dels 1.800, 1.300, 865, sinó que fins i tot han avalat la no-existència de conveni, 
d’un marc d’un compromís de finançament per part de la Generalitat, cosa que és 
molt greu, perquè debilita de manera sistèmica i estructural el finançament de les 
escoles bressol a la ciutat. Per tots aquests elements, creuen que ha estat un 
mandat perdut pel que fa al 0-3 i un mandat en el qual s’han pres decisions que, 
en el futur, s’hauran de revertir en favor de la qualitat i del model públic i de 
proximitat del 0-3 a la ciutat de Barcelona perquè continuï sent referent. 

La Sra. Andrés ratifica que efectivament són tres escoles bressol les que no 
estaven construïdes. A continuació, manifesta que és gravíssim que la Generalitat 
s’hagi desentès de posar la part que li toca de recursos econòmics per fer 
funcionar les escoles bressol a Barcelona, i a tot arreu. Considera que no és just i 
que és un altre motiu pel qual tots plegats han de fer força perquè això no sigui 
així. 

 
El Sr. Ardanuy expressa el vot contrari de CiU, la Sra. Andrés expressa el vot 

favorable del PSC, la Sra. Pajares expressa el vot favorable del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa l’abstenció d’UpB. 
S’aprova. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
12. La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació acorda instar el 

Govern municipal a promoure la reforma de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català, per tal d’incorporar una categoria de béns culturals de 
caràcter històric i etnològic com a patrimoni moble, immoble i immaterial, que 
permeti desenvolupar polítiques de protecció de comerços i botigues de Barcelona. 

 
El Sr. Portabella exposa que presenten aquesta proposició per promoure la 

reforma de la Llei de patrimoni cultural català, de 1993, i introduir un element nou 
que permeti anar més enllà de l’enorme valor que tenen les pedres i posar en 
valor, per exemple, la llengua, les tradicions populars i també les activitats 
comercials. Pensen que, dintre d’aquestes activitats comercials, s’ha de preservar 
el comerç emblemàtic i que s’ha de fer des de la part moble i des de la part 
immoble. En aquest sentit, comenta que han llegit recentment en els mitjans de 
comunicació que un nombre petit, però significatiu, d’establiments estan protegits 
tant en la part immoble com en la part moble, però que el seu grup intenta que 
també hi hagi una protecció del patrimoni cultural immaterial. Concreta que a la 
convenció de la UNESCO del 2003 es defineix patrimoni cultural immaterial com 
«els usos, les representacions, expressions, coneixements i tècniques, 
conjuntament amb els instruments, objectes, artefactes i espais que els són 
inherents, que les comunitats, els grups i, en alguns casos, els individus 
reconeixen com a part integral del seu patrimoni immaterial». 
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En definitiva, explica que el que pretenen amb aquesta sol·licitud de suport per 
modificar la llei en el Parlament de Catalunya és que, a més a més del valor que té 
la part moble i immoble d’una botiga històrica, també es preservin els aspectes 
immaterials que estan vinculats al fet que aquest comerç ha estat fruit de l’esforç 
de moltes generacions, que ha ajudat a configurar un entorn paisatgístic de valor, 
que ha ajudat que hi hagués un tipus d’activitat comercial que ha anat 
desenvolupant la ciutat, perquè tot aquest element econòmic, cultural, 
d’infraestructura, material, és el que acaba configurant part de la personalitat i 
part de la identitat com a ciutat.  

En aquest sentit, manifesta que l’explicació que es va donar a Roma per protegir 
els comerços històrics de la ciutat reflecteix exactament la intenció del seu grup: 
«La capital italiana planteja un sistema de protecció del comerç emblemàtic amb la 
finalitat d’evitar la degradació i manipulació del centre de la ciutat i lluitar contra 
l’especulació de les grans firmes que acaben provocant l’expulsió de petites 
empreses comercials, generalment històriques i tradicionals.» 

Així mateix, exposa que, a més a més del que és l’establiment comercial 
pròpiament, de la façana i del que pot haver-hi a dintre de valuós, com, per 
exemple, uns vitralls, un terra hidràulic o uns cabassos, això té un impacte sobre 
el conjunt de la ciutat, i que és això el que voldrien que es trobés la manera de 
poder-lo protegir per anar més enllà de la configuració paisatgística, que té molt 
valor i que també és un element d’intervenció habitual del seu grup, i incorporar-lo 
com a valor cultural que forma part d’un entorn i d’uns costums, que és el que 
configura la qualitat humana. 

Conclou que el que proposen aquí és mantenir aquestes activitats de forma 
material, immaterial i, dintre d’allò material, tant la part moble com la part 
immoble. 

El Sr. Espriu assenyala que des del seu grup han proposat en diverses ocasions 
que es vetlli per protegir els comerços emblemàtics de la ciutat, perquè creuen que 
és un element constitutiu de les característiques de Barcelona i que, per tant, 
també forma part del model de ciutat; i que també han defensat a la comissió que 
es creés una línia de treball respecte al comerç cultural de proximitat, perquè van 
considerar que calia protegir també el comerç que s’implica en l’àmbit cultural de 
la ciutat. Així mateix, indica que també el seu grup al Parlament de Catalunya va 
presentar una proposta de modificació de llei que va ser admesa a tràmit per tots 
els grups i que ara s’està activant a la Comissió de Cultura. 

Per totes aquestes raons, comunica que votaran a favor de la proposta. 
El Sr. Mulleras manifesta que la cultura és important, i creu que coincideixen 

tots que és una de les qüestions que cal preservar a Barcelona. En aquest cas, 
comenta que és una qüestió curiosa en què s’enllaça economia i cultura, comerç i 
cultura i comerç i patrimoni cultural. Constata que, de fet, aquesta proposició que 
avui es proposa enllaça amb un debat que s’ha tingut en l’àmbit municipal durant 
aquests quatre anys, un debat que ha transcendit de l’àmbit municipal i que també 
s’ha traslladat a l’àmbit català, a l’àmbit del Parlament de Catalunya. 

Tot seguit, recorda que, el mes de març de l’any 2011, que encara hi havia 
l’alcalde i el Govern anterior, el Grup Popular va portar una proposició a la 
Comissió d’Economia perquè es fes un pla de preservació dels comerços 
emblemàtics de Barcelona, que va ser aprovada per unanimitat. Tanmateix, 
malgrat que fa quatre anys que es va aprovar aquesta proposició, no s’ha fet 
pràcticament res, cosa que considera que és especialment greu, atès que no 
només fa quatre anys de l’aprovació d’aquesta proposició, sinó que han estat 
quatre anys debatent en les comissions i en el plenari d’aquest Ajuntament sobre 
aquest tema, i ara, fa uns dies, s’han assabentat per la premsa que el Govern 
municipal presenta un pla especial per protegir aquests comerços. Així mateix, 
comenta que el mes de juny es va aprovar també per unanimitat al Parlament de 
Catalunya una iniciativa del Grup Parlamentari Socialista sobre aquests canvis 
legislatius i aquesta protecció.  

D’altra banda, coincideix amb el proposant que la protecció del comerç 
emblemàtic entronca amb la protecció del patrimoni cultural, que s’ha de fer des 
del punt de vista material i des del punt de vista immaterial; des del punt de vista 
material, el contingut i el continent; i des del punt de vista immaterial, també 
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entenen que s’ha d’ajudar a la preservació del que seria l’activitat i el patrimoni 
cultural que es defineix a través d’aquesta activitat que, al cap i a la fi, forma part 
de l’ADN de la ciutat i forma part de l’atractiu també de la ciutat; atractiu que 
potser s’hauria de promocionar més de cara a la gent que hi viu i també de cara a 
la gent que visita la ciutat. 

Per acabar, comunica que votaran a favor d’aquesta proposició. Reitera que és 
una llàstima que s’hagin perdut quatre anys amb els comerços emblemàtics de 
Barcelona i que aquest mandat s’esgota i que amb aquest mandat també s’esgota 
la credibilitat de l’alcalde Trias envers la protecció dels comerços emblemàtics de la 
ciutat, potser segurament motivada perquè l’alcalde Trias i aquest Govern 
municipal sovint utilitza el comerç per fer política, i malauradament no utilitza la 
política per ajudar el comerç. 

La Sra. Ribas confirma el que deia el Sr. Mulleras, i que el Sr. Portabella també 
ho pot testimoniar perfectament, que el tema de la protecció dels establiments 
comercials, històrics i emblemàtics ha estat un dels eixos de treball de l’Àrea de 
Comerç i de la Comissió d’Economia en aquest mandat. Matisa que no hi era en la 
comissió del mes de març del 2011, però sí que hi era en la del setembre de 2011, 
quan es va ja fer el primer grup de treball. Comenta que, a partir d’aquí tots han 
estat, almenys teòricament, d’acord amb la necessitat de preservar aquest tipus de 
comerços, perquè donen singularitat a la ciutat, perquè formen part del patrimoni, 
no només comercial, sinó també cultural, i perquè són també insígnies d’aquest 
petit comerç de proximitat que ha configurat de forma important la Barcelona 
d’avui, ja que, de fet, alguns d’aquests comerços es poden trobar també en guies 
turístiques de la ciutat. 

Ara bé, assenyala que és un tema en el qual efectivament no s’ha anat 
avançant, en què el Govern ha mostrat clarament la seva inoperativitat: li ha faltat 
prendre decisions ràpides, li ha faltat treballar de forma consensuada amb el sector 
i amb els grups municipals, que fins i tot els han deixat al marge d’alguns grups de 
treball, tot i que tampoc no han servit gaire per a res, pel que expliquen els 
integrants d’aquests grups. Així mateix, fa palès que ara, per mitjà d’una nota de 
premsa, han tingut notícia del Pla especial de protecció i potenciació de la qualitat 
urbana, aprovat inicialment per la Comissió de Govern –cosa que de nou posa de 
manifest que no hi ha voluntat de consens–, en el qual es diu claríssimament que 
no es pot protegir l’activitat econòmica a causa de la directiva de serveis europea –
que tots els seus grups la van votar, no pas el seu. Constata que això no és cert, 
fins i tot si tenen en compte l’informe jurídic que el mateix Govern va encarregar 
en el qual va dir que sí que hi havia maneres de poder-ho protegir, a pesar de la 
directiva de serveis europea. 

A continuació, assenyala que hi ha altres ciutats que ho han fet, el Sr. Portabella 
esmentava Roma, llocs molt més petits i més propers, com Manresa. Per tant, 
considera que és evident que aquest no és motiu perquè la ciutat de Barcelona no 
pugui abordar l’activitat humana, en aquest cas, de determinats comerços com a 
part integrant de la seva cultura. 

En resum, comunica que també voten a favor de la proposició perquè, a més de 
ser una proposta concreta, també aporta un abordatge multisectorial que creuen 
que és el que fonamentalment ha faltat a la metodologia de treball del Govern. És 
a dir, aquest tema no és un tema només de comerç, tampoc és un tema només 
urbanístic o de paisatge urbà, aquest també és un tema cultural, un tema de 
patrimoni col·lectiu. Per tant, creuen que qui millor que Barcelona per promoure la 
reforma de la Llei de patrimoni cultural per tal que permeti desenvolupar polítiques 
de protecció del comerç i de les botigues de la ciutat, sobre la base del seu valor 
cultural, que per al seu grup és innegable. 

El Sr. Ciurana comenta, en primer lloc, per la intervenció del Sr. Mulleras, que ja 
ha començat la campanya electoral; i, en segon lloc, que per a algú aquesta 
Comissió de Cultura és una segona cambra d’allò que han estat incapaços 
d’articular a través de la Comissió d’Hàbitat Urbà i la Comissió d’Empresa, 
Economia i Ocupació. En tot cas, ell intentarà centrar-se en el que diu el text 
d’aquesta proposició. 

Tot seguit, explica que entenen que la part de protecció de patrimoni moble i 
immoble està ja protegida amb la llei, atès que el Govern, si així ho disposés, 
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podria declarar bé cultural d’interès nacional algun tipus de patrimoni etnològic, 
que pot incloure edificis o parts d’edificis; i que la part immaterial té una dificultat 
afegida a l’hora de la definició de l’entorn, l’ambient, etc. 

En tot cas, comunica que hi votaran a favor, però que han de saber exactament 
què s’està establint. Pregunta si la part immaterial vol dir la protecció de l’activitat, 
i aquesta protecció s’entén en el sentit que, per exemple, si una persona fa un ofici 
en un establiment i és l’última que queda, quan aquesta persona es vol jubilar, què 
han de fer amb aquest establiment?, no han de deixar que es jubili? O què cal fer 
en el cas d’establiments que són inviables econòmicament?, des de l’Administració 
fer un complement salarial del negoci perquè continuï funcionant? Concreta que ho 
pregunta perquè aquestes són les dificultats que després es poden trobar, si 
s’arriba a regular això.  

En definitiva, considera que, més enllà de les regulacions, protegir el patrimoni 
immaterial referint-se a una activitat comercial té també aquesta dificultat, si no 
és que les agrupen totes i fan una mena de parc temàtic, o de Poble Espanyol, com 
apunta el Sr. Portabella. En resum, remarca que han de ser conscients que 
protegir el bé immaterial referint-se al comerç, un ambient, un entorn, etc., 
sempre té unes conseqüències directes que col·lectivament han de valorar si estan 
disposats a assumir-les. 

Per concloure, comunica que hi voten favorablement amb el benentès que a qui 
correspongui legislar, en aquest cas, al Parlament de Catalunya i al Govern, sabrà 
trobar en el seu moment també la manera de protegir, delimitar, d’articular 
aquestes mesures més enllà de les declaracions amb les quals tots es poden sentir 
perfectament confortables. 

El Sr. Portabella agraeix a tots els grups la valoració positiva d’aquesta 
proposició. Tot seguit, amb relació a la intervenció del tinent d’alcalde, creu que el 
fet de saber que hi ha uns establiments comercials –alguns dels quals són edificis, 
però molt pocs– que estan protegits en els seus aspectes materials i immaterials 
genera una consciència de la importància d’aquests locals que fa que se’n 
garanteixi la continuïtat. Reprenent l’exemple que ha posat de l’última persona que 
es dedica a un determinat ofici, comenta que justament el fet de poder aprovar 
aquesta protecció material i immaterial fa que es generi una dinàmica que evita 
arribar a aquest extrem i que fa que tot això es pugui tractar amb molta 
anterioritat.  

Finalment, entén que aquesta proposició ha estat aprovada amb el consentiment 
de tots els grups perquè ningú vol que s’arribi al punt de poder perdre elements 
patrimonials de la ciutat. 

 
El Sr. Ciurana expressa el vot favorable de CiU, el Sr. Espriu expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Ribas 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
13. Que l’Ajuntament de Barcelona s’adhereixi a la commemoració del centenari 

de la mort d’Enric Granados i es promogui la celebració d’actes i activitats que 
difonguin i reconeguin el llegat del compositor i pianista. 

 
El Sr. Espriu exposa que l’any vinent es commemora el centenari de la mort del 

pianista i compositor Enric Granados, que va viure i es va formar a Barcelona; que 
si bé la ciutat ja li ha retut homenatge posant el seu nom a un carrer i instal·lant 
un sistema de llums de caire monumental, el centenari de la seva mort pot ser una 
bona oportunitat per difondre la seva figura. Així mateix, comunica que des de 
l’Ajuntament de Lleida, amb la col·laboració de la família i de l’Acadèmica Marshall, 
etc., s’està promovent la celebració de l’Any Granados.  
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Per això, demanen que Barcelona promogui actes i activitats i que s’adhereixi a 
aquesta commemoració. 

El Sr. Ciurana, en primer lloc, anuncia que accepten el prec, i especifica que el 
2016 se celebra el centenari de la mort del pianista i compositor i el 2017 el 150 
aniversari del naixement, i que, per tant, les commemoracions aniran a cavall 
d’aquests dos anys. Tot seguit, informa que el Museu de la Música està preparant 
un projecte d’una exposició sobre la figura d’Enric Granados, i que intentaran 
vincular-hi també altres institucions perquè pugui tenir un format itinerant, de 
manera que pugui servir per a altres ciutats del país. 

En segon lloc, comunica que l’Auditori també ja ha previst diversos concerts en 
què es recorda l’obra compositiva de Granados. Així mateix, comenta que també 
està pensat que, amb motiu d’aquest 150 aniversari del naixement, s’enregistrin 
tres nous CD d’obres de Granados que mai havien estat enregistrades, i que la 
seva intenció és fer-ho el 2016, coincidint amb el centenari de la mort d’aquest 
artista. 

El Sr. Espriu dóna les gràcies per l’acceptació del prec. Comenta que potser seria 
un bon moment per acabar de fer algun acte de commemoració en el marc del 
Saló de Cent. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
14. Instar el Govern de la Generalitat a ampliar les accions de detecció precoç 

dels alumnes de P3 a tot Barcelona en els casos que així ho considerin els centres 
escolars i les famílies amb l’objectiu d’evitar l’estigmatització i garantir l’equitat i 
l’accessibilitat als serveis d’atenció. 

 
El President informa que aquest punt s’ha tractat conjuntament amb els punts 3 

i 15 de l’ordre del dia. 
 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
15. Que el Govern municipal insti el Govern de la Generalitat de Catalunya a 

renunciar a portar a terme la demanda d’informe mèdic als nous alumnes de P3 en 
determinades escoles de la ciutat. 

 
El President informa que aquest punt s’ha tractat conjuntament amb els punts 3 

i 14 de l’ordre del dia. 
 
Es dóna per tractat. 
 
16. Que el Govern municipal iniciï els tràmits per al canvi de nom del carrer i de 

l’institut de secundària que ara porten el de Secretari Coloma, i que es posi en 
marxa un procés participatiu per a decidir el nou nom. 

La Sra. Ribas, primer de tot, lamenta que no hi sigui el regidor d’Educació, 
perquè aquest prec afecta tant el regidor de Cultura com el d’Educació. En segon 
lloc, explica que el sentit del prec és canviar el nom del carrer Secretari Coloma i 
de l’institut de secundària que té el mateix nom, atès que es tracta d’un altre 
personatge amb un passat gens gloriós. En aquest sentit, assenyala que Joan 
Coloma, que és d’on ve el nom de Secretari Coloma, va ser secretari del rei Ferran, 
el Catòlic, defensor acèrrim de la Inquisició, que va ordenar tortures, va dictar 
condemnes a la foguera, etc.; de fet, va ser un dels artífexs no només de la 
creació del Sant Ofici, sinó sobretot de la seva introducció a Catalunya.  

A més, indica que quest carrer no sempre ha portat aquest nom, sinó que el 
porta des de l’any 1942, a l’inici del franquisme. Així mateix, comenta que en 
múltiples ocasions, des dels anys setanta, s’ha reivindicat un canvi de nom, i que 
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en aquests moments qui està portant el pes d’una nova campanya pel canvi de 
nom són sobretot estudiants d’aquest institut de secundària.  

Per acabar, comenta que no proposen cap nom en concret, tot i que podria 
tornar a ser el de Pau Alsina, o el carrer d’en Jordà, que també se’n va dir; per 
poder decidir el nou nom en el marc d’un procés participatiu ciutadà. 

El Sr. Ciurana comenta que, tot i coincidir molt amb el que diu la Sra. Ribas, no 
pot acceptar aquest prec. En primer lloc, entén que el canvi de nom del carrer 
hauria de ser previ al canvi de nom de l’institut.  

En segon lloc, els consta que aquesta és una petició que s’ha fet arribar a la 
Comissió de Nomenclàtor de Gràcia; per tant, entén que ja s’està articulant un 
procés participatiu a través d’aquesta comissió. En tot cas, assenyala que, en el 
moment que la Comissió de Nomenclàtor de Gràcia els faci arribar la proposta, la 
Ponència del Nomenclàtor l’estudiarà, amb totes les implicacions que això 
comporta, com ara l’opinió dels 2.500 veïns que hi viuen, dels comerços que hi 
puguin haver, el nom de l’institut, etc. 

En resum, manifesta que és un procés iniciat, en aquest cas, a Gràcia i que, per 
tant, esperaran la comunicació que els faci la Comissió del Nomenclàtor de Gràcia. 

La Sra. Ribas entén que són processos lligats, però opina que no han d’anar 
necessàriament junts, atès que la gran majoria d’instituts i d’escoles no porten el 
nom del carrer on estan ubicats. Així mateix, exposa que el carrer tindrà un procés 
molt més llarg de canvi de nom per força, pels tràmits administratius que 
comporta, etc.; mentre que els tràmits per al canvi de nom de l’institut són molt 
més curts i pot anar molt més ràpid. Per tant, considera que no cal condicionar el 
nom d’un a l’altre. 

Finalment, agraeix la bona voluntat del regidor, però li sap greu que no el 
puguin acceptar, perquè creu que poden ser dos processos independents i que com 
més aviat puguin treure aquest nom no només del Nomenclàtor, sinó sobretot d’un 
centre de secundària –per això lamenta que el Sr. Ardanuy no hi sigui–, millor. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
17. Que el Govern municipal garanteixi la restauració i conservació de l’obra 

artística d’Helios Gómez, ubicada a la presó Model i coneguda com la «capella 
gitana», per tal d’incorporar-la com a obra destacada del patrimoni cultural del 
nostre país. 

 
El Sr. Portabella exposa que en aquest prec demanen que es protegeixi la 

«capella gitana», coneguda per les pintures d’Helios Gómez, nascut a Sevilla i mort 
a Barcelona, ubicada a la Model. Tot seguit, comenta que la Model és un d’aquests 
llocs que hi ha a la ciutat de Barcelona que explica bona part de la història de la 
ciutat, que es va inaugurar fa més d’un segle i que sembla que, finalment, el 2017 
haurà tancat. Així mateix, assenyala que Helios Gómez va ser un conegut impulsor 
del cartellisme republicà a Catalunya i a Espanya, i que aquest és l’únic mural que 
s’ha mantingut de l’artista.  

Per tot això, creuen que té un valor important no només per la vàlua de l’Helios 
Gómez com a cartellista i artista, sinó també pel que significa de bé immaterial de 
la ciutat. 

El Sr. Ciurana indica que, com saben, l’Ajuntament de Barcelona és titular de 
l’espai de la presó Model des del 22 de desembre del 2014, és a dir, encara no fa 
ni tres mesos. A continuació, manifesta que, a conseqüència del procés participatiu 
heretat del Govern anterior, l’espai on estan aquestes pintures és la part que es 
conserva de la presó model i que, per tant, no està en aquest cas amenaçat pel 
futur enderroc de la presó. 

En qualsevol cas, accepten el prec amb el benentès que aquest prec tindrà lloc 
en el moment que això sigui possible des del punt de vista de l’ús i des del punt de 
vista de la capacitat del mateix Ajuntament, perquè una cosa és ser propietari i 
una altra molt diferent, en el cas de la presó Model, és poder exercir en l’espai. 
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Es dóna per tractat. 
 
18. Que el Govern municipal insti la Ponència de Nomenclàtor a fer una proposta 

de canvi del nom de carrers i espais públics que actualment honoren persones que 
han lluitat contra la ciutat de Barcelona. 

 
El Sr. Portabella comenta que podrien haver ajuntat aquest prec amb el prec 

que abans ha defensat la Sra. Ribas, però que el prec de la Sra. Ribas es referia a 
un carrer concret i el seu grup el que demana és que hi hagi una revisió de punt i 
final del nomenclàtor de la ciutat, perquè encara queden casos que s’haurien de 
modificar.  

D’una banda, manifesta que és evident que els noms que identifiquen els carrers 
i les places de la ciutat proclamen a través dels seus milers de noms la personalitat 
d’aquesta ciutat i dels seus valors col·lectius. I, d’altra banda, constata el fet que 
els veïns tenen una certa reticència a canviar el nom de la plaça o del carrer on 
viuen.  

Per tant, per intentar compaginar aquests dos elements, igualment rellevants i 
importants –no tenen ganes d’empipar els veïns i les veïnes, però tampoc volen 
tenir alguns noms enutjosos en el nomenclàtor–, el que proposen és que s’insti la 
Ponència del Nomenclàtor perquè faci una proposta de canvi de noms de carrers i 
d’espais públics que honoren persones que van tenir un protagonisme important 
en contra de la ciutat, com ara el nom de persones que van bombardejar la ciutat. 

El Sr. Ciurana comunica que, amb el text que han acordat, accepten el prec amb 
el benentès que hi ha una qüestió que correspon als historiadors, que és definir 
què vol dir una actuació bel·ligerant i deliberada contra la ciutat de Barcelona.  

El Sr. Portabella mostra el seu acord amb l’esmena que ha presentat CiU i 
espera que aquest prec vagi endavant. 

 
Es dóna per tractat amb el redactat següent: 
 
Que el Govern municipal proposi a la Ponència de Nomenclàtor l’estudi amb 

deteniment de noms de carrers i espais públics susceptibles de revisió per motius 
històrics, en el cas que hagin tingut una actuació bel·ligerant i deliberada contra la 
ciutadania de Barcelona. 

 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
19. Quin és el capteniment del Govern amb relació a les beques convocades per 

l’associació EMIPAC (Escoles de Música d’Iniciativa Privada Associades de 
Catalunya)? 

 
El Sr. Espriu dóna per formulada la pregunta. 
El Sr. Ciurana comunica que el capteniment del seu grup envers aquest tema és 

positiu i amb esperança que puguin haver trobat una via per facilitar que moltes 
persones amb rendes familiars molt baixes tinguin accés als ensenyaments 
musicals en el conjunt de la xarxa d’escoles de música de la ciutat de Barcelona 

A continuació, informa que les beques que convoca l’EMIPAC estan obertes no 
només a les escoles d’aquesta associació, sinó a totes les escoles d’iniciativa social, 
i que el Govern municipal ha fet un conveni amb l’EMIPAC de 150.000 euros 
(139.000 per a beques i la resta de despeses de gestió) per tal que els infants de 
famílies amb rendes baixes puguin accedir als estudis de música. Extrem que és 
confirmat per la Sra. Marta Clari a petició del regidor, Sr. Ciurana. 

Finalment el regidor comenta que els pot fer arribar el detall del conveni i de les 
beques.  

El Sr. Espriu demana que els faci arribar aquesta informació amb el màxim de 
detall. Tot seguit, creu que aquest conveni és una decisió estratègica perquè obre 
una línia de treball respecte a les subvencions en l’àmbit de la música i dels 
ensenyaments artístics, que és un debat que han tingut per activa i per passiva en 
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aquesta comissió. En tot cas, assenyala que no es vol posicionar sobre el contingut 
de la decisió presa pel Govern perquè creu que és un tema que cal estudiar en 
profunditat, que hauria valgut la pena que ho exposessin com una mesura de 
govern.  

El Sr. Ciurana comenta que li hauria agradat presentar-la en una roda de 
premsa, perquè és una acció positiva, però que per raó de temps i d’agenda no ho 
ha fet. Tot seguit, comunica que els farà arribar tota la informació. Matisa que no 
n’acaba d’estar content, perquè no sap si realment es podrà arribar a molta gent 
atès que han hagut de posar uns llindars, que són els que marca el Ministeri 
d’Educació, que responen a un perfil de població amb moltíssimes dificultats 
econòmiques. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
20. Quines són les previsions del Govern municipal respecte al Teatre Arnau? 
 
La Sra. Esteller vol saber quines són les previsions del Govern respecte al Teatre 

Arnau, que es troba en una situació lamentable i dia a dia es va deteriorant. En 
aquest sentit, recorda que el Sr. Ciurana el febrer del 2013 els va dir que estava 
amb reunions amb gent del sector per trobar quin projecte podria ubicar-se en 
aquest teatre; i volen saber, a dia d’avui, quina és la situació, atesa també la 
inquietud dels veïns i dels comerciants de la zona. 

El Sr. Ciurana, en primer lloc, precisa que aquest teatre està sense ús, però que 
a l’inici d’aquest mandat van fer una inversió d’uns 250.000 euros precisament per 
garantir-ne la seguretat i que no s’enfonsés. En segon lloc, explica que al llarg del 
mandat han mantingut moltes converses amb gent del món de l’espectacle, del 
món teatral, etc., i que la majoria per poder fer front a la important inversió que 
s’hi ha de fer els han demanat l’ús de l’Arnau també com a sala de festes, 
discoteca i activitat de restauració principal, cosa que no està contemplada ni en la 
qualificació urbanística que té l’Arnau, que és d’equipament, ni tampoc en el Pla 
d’usos, en aquest cas, de Ciutat Vella, i que, per tant, la resposta sempre ha estat 
negativa. Especifica que l’Arnau pot tenir un restaurant cafeteria complementari a 
l’activitat de l’equipament, com tots els equipaments que hi ha, però no com a 
activitat principal. Així mateix, comenta que actualment estan a l’espera de la 
resposta d’uns promotors. 

A continuació, exposa que la millor opció seria que l’Arnau recuperés la seva 
funció d’espai escènic, però que si no és possible en el proper mandat tenen dues 
opcions. Una opció és afrontar en solitari la rehabilitació d’aquest espai i després 
treure’l a concurs, però s’ha de tenir en compte que aquest és un espai molt petit 
i, per tant, si des d’un punt de vista privat no surten els números, probablement 
des d’un punt de vista públic tampoc sortiran. L’altra opció, que és la que va posar 
sobre la taula fa unes setmanes, és pensar en la fusió de dos projectes, un és el 
centre d’interpretació del teatre el Paral·lel, que algunes plataformes reivindiquen 
per a l’Arnau, i el Museu de les Arts Escèniques, que té uns fons magnífics de 
l’Institut del Teatre. 

Conclou que aquesta segona és una opció que qui estigui al Govern en el proper 
mandat sens dubte haurà de tenir sobre la taula, perquè la seva experiència en 
aquests tres anys i escaig de gestions és que, amb els usos i la capacitat que té 
l’Arnau més la inversió que caldria fer per a la seva rehabilitació, és molt difícil que 
funcioni des d’un punt de vista d’un operador privat. 

La Sra. Esteller lamenta aquesta situació, perquè al final ha passat tot un 
mandat i encara no hi ha una sortida. En aquest sentit, assenyala que cal esforçar-
se molt més a l’hora de poder aconseguir projectes culturals viables per al Teatre 
Arnau. 

 
Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment proposicions / Declaracions de grup 
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Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
21. Que el Govern municipal informi de les actuacions realitzades amb relació a 

la proposició aprovada el 18 de novembre de 2014 amb el contingut següent: «La 
Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació insta el Govern 
municipal a garantir que en el proper curs 2015-2016 el 100% de les aules de 
Barcelona tindran una ràtio màxima de 25 alumnes a primària i de 30 alumnes a 
secundària.» 

 
El Sr. Gomà la dóna per substanciada. 
El Sr. Ardanuy exposa que la situació en l’oferta inicial del procés de 

preinscripció per a P3 és la següent: a tots els centres públics de la ciutat de 
Barcelona excepte els que s’inclouen a la zona 26 de planificació serà de 25 
alumnes, i als deu centres educatius públics de la zona 26 de planificació 
(Poblenou, la Llacuna) de 26 alumnes; és a dir que les vint-i-una línies públiques 
de la zona 26 de planificació tindran una plaça més afegida. Pel que fa a primer 
d’ESO, informa que tota l’oferta inicial estarà a trenta, excepte divuit instituts que 
surten a vint-i-set, que són els següents: Milà i Fontanals, Miquel Tarradell, Pau 
Claris, Verdaguer, Joan Salvat-Papasseit, Montjuïc, Joan Coromines, Barcelona 
Congrés, Flos i Calcat, Galileu Galilei, Roger de Flor, Josep Comas i Solà, Doctor 
Puigvert, SES Cristòfol Colom, Barri Besòs, Rambla Prim, Turó de Roquetes i la 
Guineueta.  

Per acabar, assenyala que no compleixen la proposició, però bàsicament només 
en la zona 26 del Poblenou, amb la visió que no succeeixi la problemàtica que van 
tenir l’any passat, i aquesta vegada amb la combinació de les anàlisis tant del 
padró com de l’Institut d’Estadística de Catalunya per poder fixar oferta i demanda 
de manera més eficient. 

El Sr. Gomà agraeix la informació i l’esforç que s’ha fet per apropar-se a 
l’acompliment de l’acord aprovat a la comissió, com també valora de manera molt 
positiva que la ràtio als instituts sigui de trenta o de menys de trenta i que això 
també es produeixi en la immensa majoria de P3. Espera que també en el cas de 
la zona de Poblenou i la Llacuna puguin acabar de rematar-ho i superar aquests 
anys en què han tingut un percentatge d’aules de P3 i d’ESO per sobre de les 
ràtios que històricament havien acordat a la ciutat. 

 
Es dóna per tractada. 
 
 

VI) Mocions 
 
El President expressa el condol per la mort del filòleg i estudiós de la llengua 

Joaquim Molas i de l’actriu terrassenca Àngels Poch.  
Tot seguit, comunica que aquesta és l’última comissió d’aquest mandat i 

assenyala que, al llarg d’aquests quatre anys, hi ha hagut moments per a tot en 
aquesta comissió: moments de debat intens, tant de cultura com d’educació; 
moments de consensos, i moments de reflexió, que creu que és el paper de les 
comissions, sempre que hi hagi un debat ordenat i respectuós amb tots els 
intervinents. 

Per tant, els dóna les gràcies per la participació en aquesta comissió, els desitja 
també molta sort a tots els que continuaran la seva activitat política. Així mateix, 
espera que, en el proper mandat, la Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat 
i Innovació tingui la mateixa intensitat que ha tingut en alguns moments al llarg 
d’aquest mandat. 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

13.37 h. 
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Acta de la sessió extraordinària de 28 d’abril de 2015, aprovada en sessió 
del Consell Municipal del 10 de juny de 2015 
 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 28 d’abril de 2015, 

s’hi reuneix la Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, en sessió 
extraordinària, sota la presidència de l’Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete. Hi 
assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jaume Ciurana i Llevadot, Francina Vila i 
Valls, Carmen Andrés Añón, Guillem Espriu i Avendaño, Núria Carmona Cardoso, 
Xavier Mulleras Vinzia, Ricard Gomà Carmona i Isabel Ribas Seix, assistits per 
l’assessora jurídica, Sra. Mª Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del 
secretari general de la Corporació, Im. Sr. Jordi Cases i Pallarès, i que certifica. 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Gerard Ardanuy i Mata, 
Sònia Recasens i Alsina, Joan Puigdollers i Fargas, Gabriel Colomé i Garcia, Belén 
Pajares Ribas i Ángeles Esteller Ruedas. 

S’obre la sessió a les 16.30 h. 
 
Ordre del dia: Propostes d’acord a dictaminar 
 
1. Ratificar l’acord del Consell General del Consorci del Museu de Ciències 

Naturals de Barcelona aprovat en la sessió de 19 de setembre de 2014, en el sentit 
d’aprovar definitivament la proposta de la modificació dels seus estatuts, amb 
l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord 
amb el text adjunt a aquest expedient. 

 
El Sr. Espriu expressa el vot a favor del seu grup. 
El Sr. Mulleras expressa el vot a favor del seu grup. 
La Sra. Ribas expressa el vot a favor del seu grup per imperatiu legal. 
El Sr. Portabella manifesta l’abstenció del seu grup.  
El Sr. Ciurana expressa el vot a favor del seu grup. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PSC, PP i ICV-EUiA i amb 

l’abstenció d’UpB.  
 
2. Ratificar els acords del Patronat de la Fundació Privada BCN Formació 

Professional aprovats en les sessions de dates 28 de juny de 2006, 15 de març de 
2010, 10 de maig de 2012, 17 de desembre de 2012 i 29 d’abril de 2014, en el 
sentit d’aprovar la proposta de la modificació dels seus estatuts, d’acord amb el 
text adjunt a aquest expedient. 

El Sr. Espriu manifesta l’abstenció del seu grup.  
 
El Sr. Mulleras expressa el vot a favor del seu grup. 
El Sr. Gomà manifesta l’abstenció del seu grup.  
El Sr. Portabella expressa el vot a favor del seu grup. 
El Sr. Ciurana expressa el vot a favor del seu grup. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PP i UpB i amb l’abstenció 

del PSC i d’ICV-EUiA.  
 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

16.35 h. 
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Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports 
 

Acta de la sessió de 17 de març de 2015, aprovada en sessió del Consell 
Municipal del 10 de juny de 2015 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 17 de març de 

2015, s’hi reuneix la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports, 
sota la presidència de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Hi assisteixen les Imes. Sres. i 
els Ims. Srs.: Maite Fandos i Payà, Raimond Blasi i Navarro, Francina Vila i Valls, 
Immaculada Moraleda i Pérez, Nuria Carmona Cardoso, Pilar Díaz López, Sara 
Jaurrieta Guarner, Glòria Martín Vivas, Belén Pajares Ribas, Ricard Gomà Carmona 
i Joan Laporta Estruch, assistits per la Sra. Sonia Castañer González, per delegació 
del secretari general de la Corporació, que certifica. 

També hi són presents els Srs. i Sres.: Àngel Miret i Serra, Miquel Esteve i 
Brignardelli, Glòria Figuerola i M. Assumpció Roset.  

Excusen la seva absència l’Im. Sr. Joan Puigdollers i Fargas i les Imes. Sres.: 
Ángeles Esteller Ruedas i Irma Rognoni i Viader. 

S’obre la sessió a les 17 h. 
 
La Sra. Sanz recorda que avui se celebra la darrera sessió de la Comissió 

d’aquest mandat i demana un últim esforç per intentar reduir al màxim el temps 
de les intervencions.  

Comunica que es retira de l’ordre del dia una pregunta del Grup d’UpB (punt 18) 
i que es modifica l’ordre dels informes del Govern municipal, de manera que 
primer es presentarà l’informe sobre el Pla d’adolescència i joventut 2013-2016 i 
després l’informe sobre el Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats real i 
efectiva entre dones i homes 2012-2015. 

El Sr. Blasi afegeix que, d’acord amb el grup proposant, el seguiment de prec 
del Grup del PP (punt 20) es substanciarà per escrit i se’n farà arribar una còpia a 
tots els grups. 

 
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
La Sra. Sanz assenyala que el Govern municipal ha sol·licitat un canvi en l’acta 

de la sessió anterior.  
El Sr. Blasi manifesta que cal fer una rectificació en relació amb el punt 4 de 

l’ordre del dia, en el qual la Sra. Rognoni es va referir a la presència del Govern en 
més de 271 actes de llançament. Demana que es canviï la xifra de 271 per 125.  

S’aprova amb la rectificació esmentada. 
 

II) Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 
1. Del gerent municipal, de 19 de febrer de 2015, que disposa la despesa i 

adjudica a Teleduca Educació i Comunicació, SCP el contracte per al servei de 
programació, gestió, coordinació, dinamització, difusió, execució i seguiment del 
cicle de cinema i drets dels infants, per als exercicis 2015-2016, i per un import de 
32.561,10 euros. 

 
2. Del gerent municipal, de 19 de febrer de 2015, que aprova els Plecs de 

clàusules i autoritza la despesa per al contracte del servei de disseny, producció, 
dinamització, coordinació, gestió, execució, seguiment i avaluació del programa del 
pregó dels infants a les festes de Santa Eulàlia, així com el manteniment, 
actualització i allotjament del bloc "El pregó dels infants", per als exercicis 2015-
2016, i per un import de 44.340,45 euros. 
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3. Del gerent municipal, de 5 de març de 2015, que aprova el plec de clàusules i 
autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió del servei per a adolescents i 
famílies amb fills i filles adolescents, per als exercicis 2015-2016, i per un import 
de 412.148,36 euros. 

 
4. Del gerent municipal, de 5 de març de 2015, que aprova el plec de clàusules i 

autoritza la despesa del contracte relatiu a la gestió de l’Oficina del pla 
d’assentaments irregulars, per als exercicis 2015-2016, i per un import de 
273.980,65 euros. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2015: 

 
5. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de 

Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per regular les condicions 
de la posada en funcionament de la Residència i Centre de Dia per a Gent Gran 
“Molí-Via Favència” de Barcelona, vigent des del dia de la seva signatura i fins al 
30 de setembre de 2016, sens perjudici que ambdues parts puguin decidir de mutu 
acord l’ampliació d’aquest termini. Facultar I’Ima. Sra. Maite Fandos i Payà, 
Regidora de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i Quarta Tinent d’Alcalde, 
la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots aquells documents que es 
derivin del mateix. Donar compte a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, 
Joventut i Esports. 

 
Acords de la Comissió de Govern d’11 de març de 2015: 

 
6. Acceptar la subvenció, atorgada per la Bloomberg Family Foundation Inc. a 

favor de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 5.000.000,00 € per donar 
suport al desenvolupament del projecte Vincles BCN i construir els fonaments per a 
la seva futura repetició si el projecte té èxit, des de la data de formalització de 
l’acord fins al 31 de març de 2018, o en una data posterior a aquesta si 
l’Ajuntament de Barcelona demana l’extensió del termini de la subvenció i la 
Bloomberg Family Foundation Inc. ho aprova, d’acord amb l’informe, emès en data 
24 de febrer de 2015 per la lletrada de l’Àrea de Règim Jurídic amb el vistiplau del 
seu director, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna 
per reproduït. Aprovar l’acord de subvenció entre la Bloomberg Family Foundation 
Inc. i l’Ajuntament de Barcelona que regula les condicions que regiran aquesta 
subvenció per concessió directa, d’acord amb allò establert als articles 110 i 111 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques i el Decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2011, que aprova 
la Normativa reguladora dels expedient d’autorització de l’atorgament de convenis 
administratius amb altres administracions públiques i institucions. Donar-ne 
compte a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports. 

 
7. Restar assabentat del decret d’alcaldia, de 5 de març de 2015, pel qual 

s’autoritza la presentació de la candidatura de la ciutat de Barcelona per a 
esdevenir seu del campionat europeu de Waterpolo de l’any 2018; aprovar el 
contracte entre la Lliga Europea de Natació, la Real Federación Española de 
Natación (RFEN) i l’Ajuntament de Barcelona per a l’Organització de l’esmentat 
campionat d’acord amb l’esborrany en llengua anglesa que consta a l’expedient; 
assumir el compromís de l’Ajuntament de Barcelona de realitzar l’esmentat 
campionat de conformitat amb el que preveu l’esmentat contracte; encomanar a 
l’Institut de Barcelona Esports l’exercici de totes les accions necessàries que se’n 
derivin per a l’acompliment del contracte que s’aprova, de conformitat amb l’article 
3.1.l) dels seus estatuts; delegar la signatura de l’esmentat contracte en la Quarta 
Tinent d’Alcalde. 

 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
A la Comissió:  
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1. Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i 

homes (2012-2015). Balanç de mandat de la Regidoria de Dona i Drets Civils. 
 
La Sra. Vila manifesta que han intentat fer un informe al màxim de qualitatiu i 

que permetés treure conclusions. Assenyala que el document conté xifres 
qualitatives per tal de reportar, no només l’estat d’execució del Pla, sinó també les 
condicions de vida de les dones a la ciutat a partir de l’anàlisi de l’enquesta de 
condicions de vida de la població de Barcelona que ha fet el Centre per a la 
Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD). Destaca que, per tant, l’informe 
permet analitzar com viuen actualment les dones a la ciutat i la incidència de les 
polítiques municipals en els diferents àmbits.  

Explica que el document s’estructura a partir dels diferents eixos del Pla, que 
recorda que són els següents: igualtat d’oportunitats real i efectiva i promoció de 
les dones; coresponsabilitat com a premissa per a una igualtat d’oportunitats real i 
efectiva; participació, apoderament i presència en tots els àmbits; accés i 
condicions en l’esfera professional; transversalitat de gènere en les polítiques 
municipals; atenció a les situacions de vulnerabilitat, i abordatge integral contra la 
violència masclista i lluita contra l’explotació sexual.  

Assenyala que no entrarà en el detall del document, que aprofundeix en els 
diferents àmbits que afecten la vida de les dones, sinó que destacarà alguns dels 
principis que han marcat l’actuació de la Regidoria de Dona i Drets Civils i la 
Direcció del Programa de Dona. Explica que el primer principi que vol destacar és 
el de la transversalitat, que es refereix al fet que les polítiques de promoció de les 
dones i amb perspectiva de gènere no han de ser només impulsades per la 
Regidoria de Dona i Drets Civils sinó per tota l’organització municipal. En relació 
amb això, subratlla que el redimensionament i l’estructuració del CIRD l’han portat 
a convertir-se en un centre de promoció de la igualtat amb presència a tots els 
districtes. Afirma que aquest equip d’agents d’igualtat ha fet més de 1.200 
assessoraments a entitats i empreses. En aquest sentit, destaca la col·laboració del 
CIRD en l’elaboració del Pla d’igualtat de l’Ajuntament, el Pla d’igualtat de la 
Guàrdia Urbana, el Pla d’il·luminació de la ciutat, totes les polítiques de Barcelona 
Activa i alguns àmbits de treball de Parcs i Jardins.  

Manifesta que un altre principi important és el de la coresponsabilitat, amb un 
discurs que exhorti tota la societat a lluitar pels drets de les dones, incloent-hi 
també els homes. Remarca que un dels àmbits en què perdura la desigualtat entre 
homes i dones és el de les càrregues familiars, ja que les dones encara dediquen 
20 hores més que els homes al treball domèstic i les tasques de cura. En relació 
amb això, destaca la campanya «Coresponsable 100x100», que es va fer a tota la 
ciutat a través dels equipaments i que s’adreçava també a la població juvenil; els 
programes dirigits a homes, com «Canviem-ho. Homes per l’equitat de gènere», 
en què han participat més de 1.000 homes, i el servei d’atenció als homes que 
exerceixen violència masclista.  

Afirma que un eix important és el de la promoció de les dones. Explica que 
consideren que cal visibilitzar les dones de la ciutat, tant a través de les dones que 
excel·leixen en els àmbits socials i professionals com a través de tot allò que té a 
veure amb el seu dia a dia més quotidià. En aquest sentit, destaca la feina que es 
fa al voltant del 8 de març en coordinació amb tots els districtes. Recorda que 
també s’ha seguit impulsant una línia de publicacions de llibres per promoure el 
talent de les dones; que s’han fet diverses exposicions, i que s’ha reforçat el cicle 
de cinema «La força del talent», que ha registrat un increment d’espectadors del 
113%.  

Manifesta que també cal destacar tota la feina que s’ha dut a terme en els 
diferents consells de dones dels districtes pel que fa a l’apoderament de les dones, 
com les marxes exploratòries o la formació adreçada a les referents de Dona al 
territori en relació amb l’assessorament en la recerca de feina. Així mateix, 
esmenta la feina de suport a les entitats a través dels consells de districte, del 
Consell de Dones de la ciutat i de la línia de subvencions i convenis, que aquest 
mandat ha representat uns 5 milions d’euros.  
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Afirma que un altre eix al qual han prestat una especial atenció és el de la crisi 
econòmica. Pel que fa a això, destaca la tasca que s’ha fet per promoure els plans 
d’igualtat a les empreses; la campanya per evidenciar l’escletxa salarial, que se 
situa entre el 17% i el 20%, i la feina per anar ajustant els programes de 
Barcelona Activa a les necessitats que tenen les dones de la ciutat, tant des del 
punt de vista de l’autoocupació i l’emprenedoria com de la promoció de la formació 
i l’ocupació. En relació amb això, remarca que els programes de foment de 
l’ocupació de Barcelona Activa han aconseguit 1.500 insercions laborals de dones. 

Explica que els punts d’informació i atenció a les dones (PIAD) han incrementat 
les hores d’atenció i han reforçat l’assessorament jurídic, atesa l’elevada demanda 
d’aquest servei. D’altra banda, esmenta el nou Servei d’Atenció, Recuperació i 
Acollida (SARA), que recorda que és fruit de la fusió de dos serveis que ja existien, 
un que atenia les dones que havien patit violència masclista i un altre per a infants 
i joves víctimes d’aquesta violència. Destaca que aquest servei permet donar una 
atenció molt més integral, acurada i personalitzada.  

Es refereix a la feina d’atenció a les dones que exerceixen la prostitució a través 
de l’agència ABITS. Recorda que, en aquest mandat, s’ha incrementat el 
pressupost d’aquesta agència fins a 1.500.000 euros, i que més enllà de la feina 
que es feia al carrer des del punt de vista social, s’han reforçat considerablement 
tots els programes d’inserció sociolaboral de les dones d’aquest col·lectiu. A més, 
assenyala que han començat a entrar en locals i pisos, cosa que els permet tenir 
una comprensió més àmplia del fenomen de la prostitució i de la situació de les 
dones que l’exerceixen a la ciutat. Així mateix, afirma que han reforçat molt la 
detecció i l’atenció de dones que són víctimes d’explotació sexual i de tràfic 
d’éssers humans. En relació amb això, explica que han signat el Protocol de 
protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans i que formen part d’una xarxa 
per atendre aquestes dones, i destaca la feina de coordinació amb els cossos 
policials i la Fiscalia. 

Finalment, afirma que han apostat per un mètode de treball que avalua 
l’impacte i la millora contínua de tots els serveis i tots els programes de la Direcció 
del Programa de Dona. En aquest sentit, destaca la feina que fan els professionals 
del programa i la col·laboració estreta amb molts altres experts i amb la universitat 
per fer estudis i millorar els serveis adreçats a les dones. 

La Sra. Moraleda agraeix a l’equip tècnic de la Regidoria i al CIRD, així com a 
tots els serveis i els programes que són objecte del Pla, el seu treball en 
l’elaboració de l’informe i en el desenvolupament de les mesures i accions que s’hi 
recullen. Assenyala que no valorarà tots els punts de l’informe, sinó que farà 
algunes consideracions generals sobre el seguiment del Pla i la tasca de la 
Regidoria, ja que el mateix Pla es presenta com un balanç de mandat de la 
Regidoria de Dona i Drets Civils. 

Pel que fa al Pla, manifesta que no és el que hauria plantejat el seu grup l’any 
2012, quan es va aprovar, en un moment de greu crisi econòmica. Explica que 
pensaven que era un pla poc ambiciós i poc innovador, i sobretot, poc ajustat a les 
necessitats i els reptes del moment. Opina que, per tant, el resultat no pot estar a 
l’altura d’allò que les dones de Barcelona requereixen per assolir la igualtat 
d’oportunitats. Assenyala que es referirà als tres eixos que, al seu parer, han 
presentat les principals mancances de les polítiques d’igualtat en aquest mandat.  

En relació amb l’eix sobre accés i condicions en l’esfera professional, recorda 
que el 2012 el seu grup ja deia que la crisi havia precaritzat la situació laboral de 
moltes dones. Pel que fa a això, subratlla que tots els indicadors mostren 
l’augment de segregació laboral i salarial i de pobresa femenina, que opina que 
haurien d’haver estar els objectius prioritaris del Pla. Remarca que l’informe diu 
que «és important tenir en compte que aquest eix s’ha implementat en un entorn 
extremadament complex» i que «s’ha realitzat un gran esforç». Manifesta que 
estan d’acord que l’entorn era complex, però que pensen que no s’ha prioritzat 
aquest eix com a eix fonamental del mandat i, per tant, no s’hi han dedicat prou 
esforços.  

Assenyala que el Govern parla de l’informe de condicions de vida de les dones 
de Barcelona, però que els grups encara no han pogut accedir a aquest estudi 
perquè no s’ha fet públic. Explica que fa pocs dies el Consell de Dones reclamava 
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informació sobre el fet que el 55% de les persones en situació de risc de pobresa a 
la ciutat són dones, i pregunta quines accions específiques s’han fet per combatre 
aquesta realitat, atès que és molt difícil aconseguir una igualtat efectiva quan les 
dones són extremadament pobres.  

Subratlla que la taxa d’atur de les dones ha crescut del 16,5% a més del 17% 
entre el 2012 i el 2014, mentre que la dels homes ha baixat i se situa per sota de 
la taxa d’atur femení. Remarca que, en nombres absoluts, aquest increment es 
tradueix en més de 69.000 dones a l’atur, de les prop de 100.000 persones 
aturades que hi ha actualment.  

Explica que se’ls diu que s’ha contractat més dones, però que el mateix informe 
assenyala que això no implica que aquesta contractació sigui necessàriament millor 
ni més estable. Manifesta que saben que l’Ajuntament no té la culpa de la 
precarietat laboral de les dones, però que pensen que podria haver fet més coses 
per minimitzar-la. Pel que fa a això, afirma que el Govern va començar el mandat 
eliminant gairebé les polítiques d’ocupació i parlant només d’empresaris i 
d’emprenedoria. En aquest sentit, opina que les polítiques dedicades a la inserció 
laboral de les persones amb menys possibilitats quasi han desaparegut de 
Barcelona Activa, que aplica un altre model d’ocupació. Remarca que el 2011 es 
van destinar gairebé 30 milions d’euros a polítiques actives d’ocupació, mentre que 
el 2013 s’hi van destinar 10,5 milions. Afirma que està segura que amb la 
desaparició d’aquests recursos també han desaparegut les possibilitats de fer 
inserció laboral de moltes dones.  

Manifesta que no saben com ha afectat les dones la mesura de govern per a la 
contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals. Recorda que el 
seu grup ha demanat una anàlisi sobre quants contractes de Barcelona han estat 
objecte d’aquesta contractació social i quants n’han estat exclosos, però que 
encara no l’han rebut. Explica que es temen, però, que se n’han exclòs molts, i que 
per això creuen que cal fer un seguiment de la mesura perquè sigui més efectiva, 
tal com ha reclamat recentment el Tercer Sector, que remarca que és un dels 
sectors amb més dones contractades.  

Pel que fa a la bretxa salarial, afirma que el Premi 8 de Març va ser una bona 
iniciativa, però que va ser insuficient i va estar poc dinamitzada. En aquest sentit, 
lamenta la baixa assistència a l’acte de lliurament dels premis, que recorda que ni 
tan sols va comptar amb la presència dels guanyadors del segon premi. Opina que, 
malgrat altres accions com la commemoració de l’«Equal Pay Day» i les píndoles 
formatives sobre la bretxa salarial als districtes, hi ha poques mesures efectives 
pel que fa a aquesta qüestió. Assenyala que, fins i tot, el mateix Ajuntament pateix 
aquest problema, majoritàriament per segregació vertical, ja que hi ha un 25% de 
dones a les gerències i només un 14% entre les tres grans gerències de sector. 
Manifesta que, per tant, els hauria agradat que s’haguessin tirat endavant 
polítiques més ambicioses en aquest àmbit.  

Afirma que també esperaven més ambició en relació amb l’ús del llenguatge no 
sexista. Explica que podria donar molts exemples sobre la manca de lideratge de 
l’Ajuntament pel que fa a això i esmenta, com a exemple, els lemes de dues 
campanyes recents: «N’ets un enamorat?» o «Amb els aturats de 40».  

La Sra. Pajares agraeix la presentació de l’informe i la tasca dels tècnics que 
l’han elaborat.  

Explica que, malgrat que l’informe presenta una diagnosi exhaustiva, troben a 
faltar accions més clares i efectives, així com una avaluació detallada dels resultats 
del Pla durant els anys que s’ha aplicat. A més, assenyala que no és un balanç 
complet perquè només arriba fins a l’octubre del 2014 i no es preveu cap novetat 
per al 2015.  

Pel que fa al primer eix del Pla, sobre la igualtat d’oportunitats real i efectiva i la 
promoció de la dona, manifesta que voldrien saber qui ha elaborat els informes i 
estudis que s’hi esmenten i conèixer-ne el contingut, el cost i les conclusions. 
D’altra banda, opina que els programes que s’executen en aquest àmbit són 
insuficients i cal una major implicació de tots els sectors.  

Respecte al segon eix, sobre la coresponsabilitat com a premissa per a una 
igualtat d’oportunitats, afirma que hi ha poques accions amb relació a les 
empreses políticament responsables i la xarxa NUST, i que caldria donar un major 
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impuls a les polítiques de conciliació. A més, opina que totes les administracions i 
agents socials haurien de treballar conjuntament per la reforma horària, que és 
una qüestió en la qual Barcelona hauria de ser pionera. 

Quant al tercer eix, sobre participació, apoderament i presència en tots els 
àmbits, explica que consideren que s’haurien d’analitzar amb més profunditat els 
programes que s’implementen en determinats districtes, i conèixer la seva 
acceptació i la seva possible ampliació a altres districtes de la ciutat. Assenyala 
que, per exemple, troben molt interessant el projecte Dones de Barcelona, que es 
fa a Nou Barris i que pensen que es podria dur a terme a altres districtes. D’altra 
banda, manifesta que valoren positivament les polítiques «antirumors» en relació 
amb les dones immigrades, però que també creuen que caldrien accions més 
contundents respecte a la defensa dels drets i llibertats d’aquest col·lectiu. 

En relació amb el quart eix, afirma que el més important és, d’una banda, 
l’impuls del paper de les dones a l’esfera professional i, de l’altra, acabar amb la 
bretxa salarial, tal com ha comentat la Sra. Vila. Explica que enllacen això amb el 
cinquè eix, que requereix l’acció directa de l’Ajuntament, per demanar propostes 
clares i eficients que demostrin el compromís del Govern en la igualtat real i 
efectiva.  

Pel que fa al sisè eix, sobre atenció a les situacions de vulnerabilitat, opina que 
és fonamental treballar per la igualtat d’oportunitats entre els col·lectius de dones 
vulnerables, que pateixen una doble discriminació, i elaborar els programes en 
coordinació amb els Serveis Socials. Afirma que, per tant, els agradaria conèixer 
els mecanismes de coordinació i els protocols que se segueixen en aquests casos.  

Quant al setè eix, destaca la importància de les polítiques contra la violència de 
gènere i la necessitat de seguir treballant per eradicar l’exercici de la prostitució 
als carrers de la ciutat. Pel que fa a la violència de gènere, opina que és necessari 
treballar de manera coordinada amb l’educació i els mitjans de comunicació des de 
la prevenció i l’acció. En relació amb això, demana un interès i una implicació 
especials respecte a la protecció dels menors i la gent gran, que opina que són els 
grans oblidats quan es parla de maltractaments.  

Conclou que, tot i que s’ha avançat molt en la igualtat real i efectiva entre 
homes i dones, encara queda molt per fer. Assenyala que, a més, la crisi 
econòmica ha empitjorat les desigualtats existents. Opina que, tanmateix, cal 
aprofitar les sinergies que s’estan creant amb la incipient recuperació econòmica. 
Pel que fa a això, destaca que a Espanya s’han creat 3.000 contractes indefinits 
nous per a dones. Finalment, demana ambició i coordinació entre l’Administració i 
els agents implicats, ja que opina que la independència econòmica és el primer pas 
cap a la igualtat.  

La Sra. Sanz assenyala que intervindrà ella mateixa en nom del Grup d’ICV-
EUiA.  

Recorda que, quan es va votar el Pla, el seu grup es va abstenir perquè creia 
que les propostes que plantejava no estaven a l’altura de les necessitats de les 
dones de la ciutat. Manifesta que són conscients que els atacs que pateixen els 
drets de les dones en els darrers anys no procedeixen directament de l’Ajuntament 
de Barcelona sinó que estan promoguts per altres administracions, però que 
creuen que l’Ajuntament podria haver esdevingut un espai de resistència per 
garantir aquests drets. Opina que per a això calia un pla molt més agosarat i 
lideratge polític per desenvolupar determinades polítiques. 

Afirma que el balanç del Pla no presenta una avaluació real de cadascuna de les 
propostes que s’han anat impulsant, que era una de les reivindicacions que havia 
fet el seu grup. Opina que el balanç està molt lligat a les propostes que es van 
presentar a l’inici del mandat i que, a més, no s’hauria d’haver esperat fins al 
darrer moment per veure si allò que es feia era útil per a les dones de la ciutat, 
sinó que hauria calgut desenvolupar un sistema d’avaluació constant.  

Explica que creuen que els resultats del Pla són pobres, igual que ho van ser el 
disseny, els continguts i els projectes innovadors que plantejava. Assenyala que, 
per exemple, un dels grans projectes del Pla, l’auditoria de seguretat i gènere, és 
fruit d’una iniciativa que va presentar el seu grup en el marc de la Comissió de 
Seguretat i Mobilitat. D’altra banda, remarca que l’informe no diu pràcticament res 
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dels pressupostos amb perspectiva de gènere del districte d’Horta-Guinardó i que, 
per tant, voldrien tenir-ne més informació.  

Assenyala que el document diu que la instrucció de la Comissió de Govern per la 
transversalitat està en vies de tramitació, i opina que això s’hauria d’haver fet a 
l’inici del Pla, ja que era l’instrument per imprimir la voluntat política de la 
Regidoria de Dona i el seu lideratge en totes les polítiques amb perspectiva de 
gènere que desenvolupés el Govern municipal. 

Afirma que, tal com ha apuntat abans, el Pla és pobre en mecanismes de 
seguiment. Pel que fa a això, opina que hauria estat útil tenir una avaluació, no 
només en el marc de la Comissió, sinó també en el Consell de les Dones de 
Barcelona, de manera que les entitats que coneixen de primera mà la realitat i les 
necessitats de les dones haguessin pogut avaluar allò que s’implementava. 

Explica que, tal com ja han dit altres vegades, no estan d’acord amb el canvi de 
nom de la Regidoria, ja que el nom actual no reflecteix la diversitat del fet de ser 
dona, a diferència del nom anterior, Regidoria de les Dones. Manifesta que creuen 
que aquesta diferència ha marcat les propostes i les polítiques de la Regidoria, que 
no ha reconegut aquesta diversitat i ha impulsat propostes en una direcció molt 
concreta. Opina que les dues «obsessions» de la Regidoria han estat 
l’emprenedoria i el talent femení, mentre que ha deixat d’abordar les desigualtats 
de les dones en l’àmbit del treball domèstic i reproductiu. En aquest sentit, afirma 
que hauria estat molt agosarat i valent situar la cura en el centre de la promoció 
econòmica de la ciutat, així com establir aliances amb les àrees de Serveis Socials i 
de la Regidoria dels Usos del Temps, o abordar i mitigar les conseqüències de 
l’impacte de la vida de les dones. Pel que fa a això, pregunta quantes de les 1.500 
dones que han protagonitzat les reinsercions laborals de què parla el Govern 
segueixen reinserides després de sis mesos de contracte, en quin tipus de feina i 
amb quins salaris, i si s’ha combatut la temporalitat, ja que el 90% de les dones de 
la ciutat que tenen contracte treballen temporalment.  

Respecte a la bretxa salarial, pregunta quines accions s’han desenvolupat 
respecte a aquelles contractacions que depenen de l’Ajuntament de Barcelona. 
D’altra banda, pregunta què s’ha fet en relació amb la feminització de la pobresa. 
Pel que fa a això, remarca que el fet que les dones tinguin un treball més desigual 
al llarg del temps fa que moltes d’elles tinguin pensions inferiors a les dels homes 
quan arriben a edats avançades.  

Quant a l’atur de llarga durada, recorda que el seu grup ha demanat diverses 
vegades a la Sra. Recasens que els Bons Compromís tinguin perspectiva de 
gènere, tenint en compte que l’atur de llarga durada en les dones ha crescut un 
55% del 2010 al 2014. Pregunta què ha fet el Govern municipal per combatre 
aquesta xifra.  

Pel que fa a la violència masclista, manifesta que saben que el Govern hi ha 
dedicat esforços, però que creuen que no ha innovat i no ha pensat en quines eren 
les noves realitats que pateixen avui moltes dones que formen part de famílies 
amb problemes econòmics. D’altra banda, afirma que és veritat que s’ha entrat als 
espais on s’exerceix la prostitució, però que no s’ha comptat amb les entitats que 
ja ho feien i, per tant, s’ha perdut l’oportunitat de treballar conjuntament amb 
aquestes entitats.  

Conclou que la Regidoria de Dona i Drets Civils s’ha dedicat a coordinar-se amb 
algunes àrees i a dur a terme algunes mesures puntuals, però no ha reformulat les 
formes de treballar i pensar en clau transversal. Opina que això s’ha degut en part 
a la manca de lideratge de la Regidoria i al fet que ha delegat aquesta tasca en el 
CIRD, quan aquest organisme no té autoritat ni incidència en la resta d’àrees 
municipals. En relació amb això, afirma que si el CIRD continua sent l’oficina 
tècnica de la Regidoria, caldrà canviar-li el nom perquè es correspongui amb la 
feina que executa.  

El Sr. Laporta agraeix la presentació de l’informe. Manifesta que pensen que la 
igualtat d’homes i dones és un dret fonamental i constitueix un valor cabdal de la 
democràcia, i que, per al seu ple compliment, no ha de ser només reconegut 
legalment, sinó que s’ha d’exercir efectivament i implicar tots els àmbits de la vida. 
Afirma que, malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal i de 
progressos aconseguits en el decurs del temps, en la pràctica persisteixen les 
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desigualtats polítiques, econòmiques i culturals. Assenyala que aquestes 
desigualtats són conseqüència d’una estructura social que es fonamenta en 
nombrosos estereotips que són presents a la família, l’educació, la cultura, els 
mitjans de comunicació, el món laboral i l’organització social. Destaca que es 
tracta d’àmbits en què es pot actuar, i que l’Ajuntament és l’esfera de govern des 
d’on es poden emprendre més accions concretes a favor de la igualtat de dones i 
homes.  

En relació amb l’àmbit laboral, explica que el seu grup creu que cal defensar i 
dur a terme programes per una ocupació de qualitat per al conjunt de la població 
treballadora, amb una especial incidència en les dones, atès que estan en una 
situació més precària.  

Pel que fa a la transversalitat de gènere en les polítiques municipals, manifesta 
que estan d’acord que cal tenir com a objecte d’intervenció la desigualtat 
estructural i el biaix de gènere existent en totes les polítiques públiques.  

Respecte a l’atenció a les situacions de vulnerabilitat, explica que troben a faltar 
projectes dinamitzadors adreçats a l’entorn sociocultural de tots els barris per tal 
d’integrar les dones en risc de vulnerabilitat.  

Finalment, manifesta que agraeixen que, a petició del seu grup municipal, s’hagi 
impulsat el grup de treball sobre mutilació genital femenina.  

La Sra. Vila agraeix el to de les intervencions i afirma que, tot i ser crítiques, en 
general són constructives.  

En resposta a la pregunta sobre l’elaboració dels estudis esmentats en l’informe, 
afirma que la majoria els ha fet el CIRD. D’altra banda, destaca el compromís i la 
feina que s’ha fet per posar al dia l’Ajuntament des del punt de vista de la 
transversalització de les polítiques de gènere. Assenyala que, atès que es parteix 
d’una situació de desigualtat, sempre semblarà que tot el que fan és insuficient, 
però que cal que algú faci passos endavant i vagi marcant línies, i que amb el 
temps es vagin consolidant el conjunt de programes. Explica que, per exemple, 
han posat en marxa un pla per resoldre l’escassa presència de dones a la Guàrdia 
Urbana, que només compta amb un 10% de dones. Així mateix, es refereix al Pla 
d’igualtat dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, que remarca que 
recollirà per primera vegada les mancances de l’organització pel que fa a la 
igualtat entre homes i dones i com es poden abordar. També destaca que abans 
del mandat actual no hi havia cap programa a Barcelona Activa que abordés 
específicament la situació laboral de les dones, a part de l’Escola de Dones 
Emprenedores, i que ha estat en aquest mandat que aquesta empresa pública ha 
començat a adoptar una perspectiva de gènere.  

Manifesta que, contràriament al que s’ha dit, s’ha innovat molt en els serveis, 
com en el cas del nou programa SARA. D’altra banda, afirma que, si bé actualment 
no poden avaluar l’impacte de totes les mesures d’inserció laboral de les dones, 
han començat a treballar per establir un mètode per fer-ho. Assenyala que, per 
exemple, han començat a analitzar l’impacte d’alguns dels programes de l’agència 
ABITS, i que això els permet explicar que hi ha un percentatge molt elevat de 
dones que deixen la prostitució perquè entren en el marc laboral formal i, a més a 
més, acaben tenint contractes de qualitat. 

Destaca que al llarg del mandat han anat incorporant aportacions dels diferents 
grups municipals i que, per tant, el balanç que avui han presentat també és 
quelcom compartit amb tots els grups. Afirma que és important que hi hagi un cert 
consens en l’àmbit de la promoció de les dones, i que esperen que les divergències 
en qüestió de mètode no siguin un obstacle per seguir treballant perquè la situació 
de les dones a la ciutat sigui més justa i més igualitària. 

La Sra. Moraleda manifesta que haurien volgut més implicació política en els 
programes esmentats en el Pla, així com més influència en el model de ciutat, ja 
que, al seu parer, les mesures més importants que es poden fer per incrementar 
les oportunitats de les dones són les que tenen a veure amb l’existència de serveis 
públics de qualitat, com les escoles bressol, o el suport a la dependència o al 
temps de lleure. Afirma que pensen que aquestes qüestions no han estat 
defensades amb prou insistència, tenint en compte el context actual. 

La Sra. Sanz retreu a la Sra. Vila que el Pla no inclogui les 560 propostes que es 
van treballar en el Congrés de les Dones de Barcelona que es va celebrar el 2009 a 
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la ciutat. Opina que el Govern ha seguit amb la inèrcia del que ja es feia o ha 
recollit propostes que han plantejat els diferents grups durant el mandat, però que 
no ha innovat. Explica que han tingut la sensació que al Govern no li interessaven 
les polítiques de dones i que no ha incorporat la perspectiva feminista que 
requereix una regidora de Dones de la ciutat. Manifesta que han trobat a faltar 
aquesta voluntat política, i que esperen que en el proper mandat la ciutat pugui 
tenir una regidora feminista.  

 
Es dóna per tractat. 
 
2. Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016. 
 
El Sr. Blasi assenyala que presenten el Pla d’accions 2015 del Pla d’adolescència 

i joventut 2013-2016 en format d’informe i no pas com a mesura, d’acord amb el 
que alguns grups municipals havien demanat en ocasions anteriors. A més, 
destaca que es tracta d’un document obert que es pot modificar en funció de les 
observacions dels grups.  

Explica que els eixos bàsics del Pla d’adolescència i joventut 2013-2016 són: 
cohesió social i equilibri territorial, educació i formació, ocupació, habitatge, salut, 
participació i associacionisme, i cultura, lleure, oci i consum. Recorda que es van 
comprometre a fer un seguiment i un balanç de les accions de cada any i que, en 
aquest sentit, es podran avaluar les accions del 2014 el juny del 2015, igual que es 
van avaluar les accions del 2013 a mitjan any passat.  

Assenyala que l’aparent disminució d’accions programades es deu al fet que 
s’han exclòs accions que ja s’han desenvolupat íntegrament per evitar reiteracions. 
D’altra banda, afirma que se’n poden incorporar de noves, però que han de casar 
amb els eixos que estableix el Pla.  

Explica que les accions emblemàtiques es poden dividir en quatre grans blocs: el 
desplegament d’assessories laborals a tots els districtes; la potenciació del servei 
d’assessoria de mobilitat europea i internacional; el Pla de xoc contra l’atur juvenil, 
que recorda que va sorgir del treball conjunt amb els grups de l’oposició; i els nous 
canals de comunicació amb els joves i les noves línies de treball.  

Assenyala que, atès que els grups municipals disposen del document, destacarà 
només alguns aspectes de cada eix. Pel que fa a cohesió social i equilibri territorial, 
ressalta la promoció dels drets civils i la prevenció de les discriminacions entre 
joves i adolescents, cosa que implica la necessitat d’un treball transversal en el 
conjunt de les àrees de l’Ajuntament. Explica que un altre aspecte important és la 
informació que s’ofereix través del web de Joventut i dels punts JIP (Jove, 
Informa’t i Participa), que són nous canals per accedir al públic jove i adolescent.  

En relació amb l’eix d’educació i formació, afirma que es treballa intensament en 
els programes d’orientació educativa i la prevenció del fracàs escolar. Així mateix, 
esmenta la promoció de la formació professional dual, que remarca que també es 
treballa des del Pla de xoc contra l’atur juvenil, i el Pla 16-19, que recorda que és 
fruit de la col·laboració entre les àrees d’Educació, Qualitat de Vida i Adolescència i 
Joventut.  

Respecte a l’ocupació, destaca el Pla de xoc per a l’ocupació juvenil, en el marc 
de la Taula d’Empresa i Treball. Pel que fa a això, subratlla la deferència i la 
complicitat que la Segona Tinència d’Alcaldia ha dipositat en l’Àrea de Qualitat de 
Vida, i concretament en la Regidoria d’Adolescència i Joventut, per liderar aquest 
pla de xoc transversal.  

En relació amb l’habitatge, es refereix a la borsa de lloguer social i a l’assessoria 
en habitatge als punts d’informació juvenil de la ciutat. Pel que fa a la salut, 
destaca les campanyes sobre hàbits alimentaris i per evitar determinats desordres 
alimentaris.  

Recorda que el servei per a adolescents i per a famílies amb fills i filles 
adolescents era un compromís i un repte que es van marcar a l’inici del mandat. En 
aquest sentit, subratlla que el centre per a famílies amb fills i filles adolescents ja 
està projectat i en obres a l’edifici de la Sedeta, i que l’Espai Jove Garcilaso, al 
districte de Sant Andreu, ja ofereix aquest servei.  
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Pel que fa a l’àmbit de participació i associacionisme, esmenta els punts 
d’informació juvenil, els punts JIP, el Portal Jove i els convenis amb les entitats de 
lleure i de segon grau. Quant a cultura i oci, destaca l’organització de festivals i 
esdeveniments i el foment d’un oci responsable.  

A continuació concreta les línies bàsiques de treball per al 2015: el seguiment de 
la implantació de la garantia juvenil, amb l’aposta que els punts d’informació 
juvenil puguin esdevenir serveis de primer nivell, sent proactius en 
l’acompanyament dels joves inscrits en la garantia juvenil; el Pla de xoc contra 
l’atur juvenil; la inauguració del servei adreçat a les famílies amb fills i filles 
adolescents a l’edifici de la Sedeta, en el marc del projecte «Aquí t’escoltem»; el 
desplegament de la xarxa de punts d’informació juvenil; la revisió del document de 
retorn que ha fet l’entitat a la qual van confiar la revisió del Pla d’equipaments; 
l’obertura del Casal de Joves del Guinardó, i l’ampliació de l’enquesta de la realitat 
juvenil a 1.400 persones.  

Finalment, reitera que no tindran cap inconvenient a recollir observacions que 
els permetin ampliar i millorar el document. 

La Sra. Jaurrieta manifesta que agraeixen la presentació de l’informe, tot i 
haver-los decebut. 

Explica que troben a faltar una anàlisi més detallada de l’objecte de l’informe i 
que, en aquest sentit, s’hauria pogut fer un balanç de les polítiques de joventut del 
2011 al 2015, o des de l’entrada en vigor del Pla d’adolescència i joventut, o fins i 
tot del darrer any. Opina que, tanmateix, l’informe no fa cap referència a la 
situació actual de la ciutat en aquest àmbit o al compliment de les actuacions del 
2014. A més, afirma que s’ha ofert una relació de les accions que es volen 
implementar el 2015 sense cap anàlisi ni cap observació.  

Remarca que l’informe és una còpia de l’informe de l’any anterior amb algunes 
modificacions, com ho demostra el fet que, per exemple, a la pàgina 37 es diu que 
una acció es farà el febrer del 2014. Així mateix, opina que hi manquen objectius 
quantitatius. En aquest sentit, explica que es dóna com a indicador el nombre de 
centres participants, però no s’estableix cap nombre òptim. A més, afirma que 
l’informe tampoc no ofereix xifres pressupostàries.  

Explica que el document resumeix el Pla de xoc contra l’atur juvenil, aprovat en 
un plenari extraordinari, amb un únic punt, quan aquest pla preveu més d’una 
trentena de mesures en diversos àmbits. D’altra banda, pregunta per què han 
desaparegut moltes accions de l’àmbit d’ocupació, així com de l’àmbit d’habitatge, 
en el qual ja no figura la consolidació d’un parc públic d’habitatges de lloguer 
assequible, entre altres accions. A més, remarca que no hi ha cap mesura concreta 
i avaluable que faci referència a l’habitatge per a joves, quan opina que la tasca 
del Govern hauria de permetre obrir camins que possibilitin l’emancipació de la 
gent jove a la ciutat.  

En relació amb la mobilitat, afirma que tots comparteixen que s’ha de 
conscienciar sobre l’ús del transport públic, però que cal treballar mesures 
concretes que en fomentin l’ús, ja sigui augmentant-ne la freqüència i la qualitat, o 
rebaixant-ne el preu, tal com ha s’ha fet a proposta del seu grup.  

Recorda que l’acord entre el Govern i el seu grup entorn dels pressupostos 
preveu beques per als alumnes d’FP i, entre elles, un paquet de bonificacions a l’FP 
dual. Afirma que, tanmateix, aquestes accions no apareixen reflectides en 
l’informe.  

Conclou que s’ha presentat un pla d’accions sense pressupost ni indicadors 
d’avaluació, ni una aposta decidida per treballar en tres eixos clau per a la gent 
jove: formació, ocupació i habitatge. A més, afirma que no s’ha donat compliment 
a les mesures del Pla de xoc contra l’atur juvenil. Opina que les principals 
demandes i necessitats dels joves continuen sense rebre una solució, i que aquest 
col·lectiu mereix una mica més de dedicació per part del Govern.  

La Sra. Pajares agraeix la presentació de l’informe, que assenyala que hauria de 
ser el pla de totes les accions que es duran a terme durant el 2015 en el marc del 
Pla d’adolescència i joventut, d’acord amb el compromís que va adoptar el Govern 
al seu dia. Afirma que, tanmateix, resulta difícil fer un seguiment de les accions 
sense conèixer el balanç i el compliment de les accions previstes per als anys 2013 
i 2014.  
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Opina que en el Pla d’accions apareixen moltes actuacions, però de manera molt 
genèrica i sense cap concreció pel que fa a indicadors, calendari, àrea i 
destinataris. A més, afirma que també seria interessant saber com valoren la resta 
de les àrees implicades el resultat de les accions executades. D’altra banda, opina 
que se segueixen no dedicant la major part dels esforços a les accions més 
importants actualment, que són les relacionades amb el foment de la formació i 
l’ocupació.  

Manifesta que, tenint en compte que es tracta d’un pla transversal, és 
fonamental la coordinació, no tan sols amb altres àrees de l’Ajuntament, sinó 
també amb altres administracions. Pregunta quins protocols se segueixen en 
aquest sentit.  

Assenyala que els set àmbits d’actuació mostren variacions en l’aplicació 
temporal i territorial de les accions, i pregunta quins criteris se segueixen per 
determinar l’abast d’una acció i els seus destinataris. D’altra banda, remarca que el 
fet que el Pla no inclogui el pressupost de les accions els fa dubtar que s’acabin 
executant realment.  

Afirma que sembla que el Govern hagi volgut presentar un pla per «salvar 
l’expedient» i que, a més, la coincidència amb les eleccions municipals dificultarà 
encara més la seva execució. Manifesta que el seu grup continua demanant que es 
replantegi el Pla d’adolescència i joventut per tal que estigui d’acord amb el 
context social i doni solucions reals als adolescents i joves respecte a allò que més 
els preocupa: la formació i l’ocupació.  

Finalment, felicita el Consell de la Joventut de Barcelona per la celebració de la 
seva cinquantena assemblea. Afirma que, tot i no estar d’acord amb molts dels 
plantejaments d’aquesta entitat, no volen deixar de felicitar la junta sortint i la 
nova junta, amb la qual manifesta que esperen tenir una reunió aviat.  

La Sra. Sanz afirma que el Pla d’adolescència i joventut 2013-2016 va néixer 
«coix» de suport polític, de suport associatiu i juvenil, de suport econòmic i, 
sobretot, de voluntat política. Opina que la proposta que va fer des del principi el 
Govern municipal era insuficient tenint en compte la realitat del jovent de la ciutat, 
i que la manca de voluntat política per donar resposta a aquesta realitat ha marcat 
el contingut, el desplegament, l’eficàcia, el resultat i la utilitat del Pla.  

Manifesta que està molt d’acord amb la decepció que han expressat els grups 
municipals que l’han precedit, i remarca que fa més de tres anys que els grups 
plantegen diferents propostes, però que es tornen a trobar que no s’han incorporat 
i no hi ha cap voluntat política de fer-ho. En aquest sentit, afirma que tornen a 
constatar manca d’esforç, poca sensibilitat i nul compromís del Govern per resoldre 
els problemes del jovent de la ciutat. 

Remarca que l’informe no concreta accions ni defineix indicadors qualitatius que 
puguin mesurar l’impacte de les accions plantejades. En relació amb això, recorda 
que des del primer moment van dir que calia saber si les accions eren útils. A més, 
assenyala que el Sr. Blasi els ha dit en moltes ocasions que el Pla és una cosa 
dinàmica i permeable, però que cada any se’ls presenta el mateix, sense que 
s’entengui que la realitat canvia i que la situació de la gent jove de la ciutat és 
cada cop pitjor. D’altra banda, observa que s’ha fet un esforç per intentar 
incorporar el llenguatge no sexista en l’informe, però que, tot i així, encara han 
detectat alguns usos sexistes.  

Opina que el principal problema del Pla és que no va ser dissenyat ni pensat per 
garantir el dret a l’emancipació juvenil. En relació amb això, afirma que 
l’Ajuntament de Barcelona pot fer moltes coses en matèria d’habitatge al marge de 
l’evolució de l’ocupació, tot i que tots dos àmbits estiguin relacionats. Remarca 
que, tanmateix, el Govern municipal no ha fet cap habitatge públic per a joves ni 
ha ofert cap ajuda per al lloguer d’habitatges, que és una reivindicació que va fer 
el moviment associatiu quan el Govern de l’Estat va retirar les ajudes relatives a la 
renda d’emancipació dels joves. Afirma que l’única mesura que el Govern planteja 
any rere any és que els joves puguin compartir habitatge.  

Pel que fa a l’ocupació, opina que el Govern ha incomplert el Pla de xoc contra 
l’atur juvenil i no ha fet res per combatre l’exili juvenil. Quant a educació, 
assenyala que la formació professional dual ha de garantir que es contracta la gent 
jove amb condicions i salaris dignes i sense promoure la temporalitat, tal com han 
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demanat en moltes ocasions. Recorda que també han reclamat estratègies reals 
per combatre el fracàs escolar. 

Conclou que s’han perdut quatre anys per transformar la realitat de la gent jove 
de la ciutat, que afirma que és la que està més decebuda.  

El Sr. Laporta agraeix al Sr. Blasi la presentació de l’informe.  
En relació amb la cohesió social i l’equilibri territorial, manifesta que creuen que 

convindria incorporar-hi el fet de treballar la interculturalitat en l’àmbit de 
l’associacionisme juvenil, la promoció d’intercanvis entre joves i associacions 
d’arreu del món, l’impuls de projectes en el camp de la cooperació per al 
desenvolupament i el foment de les habilitats socials de les persones joves a 
través de la intervenció comunitària als barris.  

Pel que fa a l’àmbit d’educació i formació, explica que pensen que caldria fer un 
seguiment dels processos de transició escola-treball, que consideren que és una 
tasca que ha de recaure de manera permanent en el Consorci d’Educació de 
Barcelona, al marge que calgui la cooperació amb altres àrees.  

Respecte a l’ocupació, remarca que el Consell de Joventut de Barcelona ha 
criticat la ineficàcia del Pla de xoc contra l’atur juvenil i el Pla d’adolescència i 
joventut, i ha reivindicat una correcta aplicació de la garantia juvenil, que recorda 
que és una iniciativa de la Unió Europea que garanteix ofertes d’ocupació, 
pràctiques i formació per a joves menors de 25 anys. D’altra banda, afirma que en 
l’informe s’esmenta molt poc el Pla de xoc contra l’atur juvenil, sense aprofundir en 
les mesures que s’han de prendre, i s’insisteix en l’emprenedoria i l’autoocupació 
com a solució a l’atur juvenil. Pel que fa a això, opina que el que cal és treballar 
per garantir llocs de treball dignes per al jovent de la ciutat.  

Respecte a l’habitatge, manifesta que valoren positivament l’objectiu de 
promoure i difondre nous sistemes d’accés a l’habitatge de protecció oficial, però 
que també pensen que serà difícil que molts joves es puguin acollir a la reserva 
per a persones en risc d’exclusió, ja que no tenen càrregues familiars o hipoteques 
pendents i no han esgotat cap prestació de subsidi perquè no han cotitzat prou. A 
més, opina que molts d’ells pensen a tornar a la casa familiar abans que acudir als 
Serveis Socials.  

En relació amb la salut, explica que creuen que cal disposar de serveis 
d’informació, assessorament i orientació en el camp de la salut en el sentit més 
ampli. Assenyala que això implica disposar de recursos tècnics en forma de 
professionals i de programacions lúdiques que puguin ser contenidor i transmissor 
de missatges de prevenció i de valors que cal potenciar.  

Quant a la participació i l’associacionisme, manifesta que defensen una valoració 
més real de la gent jove i del moviment associatiu juvenil, ja que els joves són el 
futur de la capital del país. En aquest sentit, subratlla que l’Ajuntament ha de 
potenciar les entitats juvenils com a veritables escoles de formació en processos 
democràtics, participatius i de presa de decisions.  

Pel que fa a cultura, lleure, oci i consum, explica que creuen que és essencial 
promoure hàbits per al consum responsable, incentivar l’oferta d’oci que no 
comporti despesa, especialment per als menors d’edat, i promoure les activitats 
que comporten una socialització, com els esports, les activitats de vida social i el 
treball voluntari en organitzacions.  

El Sr. Blasi agraeix les aportacions dels grups, que reitera que permetran 
enriquir el document, tot i que observa una gran diferència entre les aportacions 
dels grups d’UpB i del PP, de caràcter positiu, i les crítiques dels grups del PSC i 
d’ICV-EUiA. En relació amb això, afirma que el problema de base és que han volgut 
elaborar un Pla d’adolescència i joventut amb format i vocació de ser modelable i 
adaptable als nous temps.  

Assenyala que el Pla de xoc contra l’atur juvenil no forma part pròpiament de 
l’informe, sinó que el consideren de manera diferenciada des del punt de vista 
estructural i es remeten a la tasca del grup de treball que se n’ocupa. D’altra 
banda, remarca que l’ocupació, l’emancipació i l’habitatge són aspectes 
interconnectats, ja que sense ocupació no hi ha ingressos i l’emancipació es 
complica.  

Afirma que no creuen que s’hagin perdut quatre anys, sinó que fan una lectura 
positiva de la feina que s’ha fet al llarg del temps. D’altra banda, recorda que el Pla 
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va néixer sense cap vot en contra, a diferència del que havia succeït amb els plans 
anteriors. 

La Sra. Jaurrieta manifesta que no està d’acord que no s’incorporin en l’informe 
les accions del Pla de xoc contra l’atur juvenil que es desenvoluparan al llarg del 
2015. Opina que considerar aquest Pla com un projecte estanc i que no forma part 
de l’activitat pròpia de la Regidoria de Joventut és un error. Recorda que el seu 
èxit depenia precisament de la incorporació de totes les seves mesures, 
independentment de l’àmbit al qual fessin referència.  

Assenyala que el Sr. Blasi no ha contestat per què han desaparegut algunes 
mesures del Pla. D’altra banda, afirma que es fa molt difícil parlar positivament 
d’accions poc concretes i sense indicadors i, sobretot, sense disposar d’una 
avaluació de les polítiques de l’any anterior. En aquest sentit, opina que el més 
lògic seria fer una anàlisi del que s’ha fet el 2014 per tal de proposar una sèrie 
d’actuacions a partir d’aquesta anàlisi. Explica que no ha vist enlloc que les accions 
del 2014 no s’avaluïn i es proposi una llista d’actuacions sense fer una mínima 
referència al que necessita la ciutat en aquests moments.  

La Sra. Sanz recorda al Sr. Blasi que el Pla jove del 2006 tampoc no va tenir cap 
vot contrari.  

Reitera que des d’un bon principi van dir que el Pla era poc rigorós i no estava 
relacionat amb les necessitats actuals de la gent jove, i que plantejava accions 
superficials i no estructurals de transformació de la realitat del jovent a la ciutat.  

El Sr. Blasi assenyala que ja ha dit que l’avaluació del 2014 es faria el juny del 
2015, de la mateixa manera que l’avaluació del 2013 es va fer el juny del 2014. A 
més, opina que hi ha persones que només recorden el Pla d’adolescència i joventut 
quan el Govern municipal el porta a la Comissió.  

Destaca el desplegament de la xarxa dels punts d’informació a tots els districtes 
de la ciutat amb l’obertura del Punt d’Informació Juvenil de Nou Barris a Les 
Basses; l’increment dels punts JIP, que han passat de 53 a 73 instituts, incloent-hi 
20 centres d’escola concertada; i l’augment de més d’un 20% de les sales d’estudi 
nocturn, amb les quals s’ha arribat a 85.000 joves usuaris. Així mateix, subratlla 
que la posada en marxa del Pla d’adolescència i joventut 2013-2016 s’ha fet en un 
temps rècord, i que el Pla de xoc contra l’atur juvenil implica més de 24 milions 
d’euros executats en promoció de l’ocupació entre els joves. D’altra banda, destaca 
que el nou servei per a adolescents i famílies amb fills i filles adolescents ofereix 
un espai d’escolta activa i acompanyament educatiu per als nois i noies de 12 a 20 
anys, que afirma que fins ara havien estat ignorats.  

Recorda que el pressupost de la Regidoria d’Adolescència i Joventut s’ha 
incrementat un 20%. Precisa que es van trobar amb un pressupost d’1,8 milions 
d’euros i que han arribat als 2,7 milions d’euros gràcies a la complicitat del tinent 
d’alcalde i a la seva confiança en la Regidoria. A més, subratlla que el Pla de xoc 
contra l’atur juvenil es podria estar portant des de la Tinència d’Alcaldia 
d’Economia, Empresa i Ocupació, mentre que, en canvi, el lidera la Regidoria 
d’Adolescència i Joventut.  

Es dóna per tractat. 
 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
3. Que comparegui la persona responsable del Govern municipal per a què 

expliqui quins han estat els motius i els criteris pels quals s’han introduït canvis en 
els barems per a l’obtenció als ajuts per a les colònies i casals d’estiu dels infants i 
adolescents. 

 
La Sra. Moraleda manifesta que dóna la compareixença per substanciada, atès 

que ja s’ha pogut veure en els mitjans de comunicació que s’han incrementat els 
topalls de renda per accedir a les beques per a colònies i casals d’estiu.  

La Sra. Fandos assenyala que intervindran ella i la Sra. Figuerola.  
Manifesta que, per al Govern, el lleure és clau per al desenvolupament d’infants 

i adolescents, tal com ho ha demostrat durant tot el mandat amb l’ampliació de les 
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activitats i els pressupostos per als ajuts en aquest àmbit. En aquest sentit, 
destaca que la campanya d’estiu del 2015 oferirà un 13,8% més de places que 
l’any anterior, amb 231.000 places, 706 activitats i un total de 198 entitats 
organitzadores. Assenyala que aquest any hi haurà dues novetats. Explica que, 
d’una banda, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha incorporat la 
possibilitat d’acceptar sol·licituds d’infants de 0 a 6 anys que no tinguin el certificat 
de discapacitat, sempre que vinguin acompanyades del dictamen de necessitats 
educatives especials emès per l’equip psicopedagògic corresponent. Afirma que, 
d’altra banda, han fet una cosa que va demanar la Sra. Moraleda l’any passat, 
quan va dir que creia que el topall de renda era massa baix i calia apujar-lo per 
donar cabuda a moltes més famílies. Remarca que això ha significat augmentar 
415.000 euros més el pressupost, que preveuen que se situarà entorn dels 1,6 
milions. Destaca que, d’aquesta manera, hi haurà moltes més famílies que podran 
accedir a les beques del 90% i del 60%, i noves famílies que podran optar a les 
beques del 30%, que és un topall nou. 

La Sra. Figuerola precisa que el topall nou és el d’aquelles famílies amb una 
renda d’entre 9.000 i 12.000 euros. Pel que fa a això, subratlla que els topalls 
sempre es refereixen a la renda per càpita. Explica que, per exemple, en una 
família de tres membres en què el pare cobra 12.000 i la mare 12.000, es dividiria 
la suma dels dos sous (24.000) entre tres. Afirma que, atès que el resultat és 
8.000 euros, aquesta família podria accedir a la beca del 60%, que és per a les 
rendes d’entre 6.000 i 9.000 euros.  

Manifesta que han calculat que l’augment del pressupost destinat a beques 
significarà arribar a uns 1.500 infants més. Assenyala que, de tota manera, cal no 
oblidar que en els darrers anys ja s’havien anat augmentant els diners destinats a 
beques.  

La Sra. Moraleda explica que el seu grup, i ella personalment, es van endur una 
alegria en veure publicats els nous criteris per accedir a les beques per a la 
campanya d’estiu de les activitats de lleure infantil d’enguany. Recorda que els 
debats que s’han produït en la Comissió al llarg dels darrers quatre anys han estat 
protagonitzats pels efectes de la crisi i que, en aquest sentit, el seu grup ha posat 
de manifest reiteradament que, tot i l’augment de la despesa en l’àrea social, 
aquest increment no s’ajusta a la magnitud de la situació que viuen moltes famílies 
a la ciutat. En relació amb això, explica que acaben d’assistir a la presentació d’un 
informe de Creu Roja que torna a insistir sobre els efectes de la crisi en les famílies 
més vulnerables i com això afecta especialment els infants.  

Manifesta que s’alegren que gairebé s’hagin doblat els topalls per accedir als 
ajuts per a les colònies i casals d’estiu dels infants i adolescents, però que és 
incomprensible que avui sigui més fàcil obtenir una beca per anar de vacances a 
l’estiu que per menjar a l’escola. En aquest sentit, es pregunta com és possible que 
no s’hagin modificat també els topalls per accedir a la beca del 50% del menjador 
escolar. Afirma que això no té una explicació lògica i que els hauria agradat que la 
sensibilitat que van reclamar per al lleure d’estiu s’hagués aplicat també a altres 
àmbits.  

La Sra. Pajares manifesta que el seu grup també troba positiu que s’hagi 
incrementat la partida destinada a les beques d’estiu, ja que el lleure és necessari 
per al desenvolupament dels infants i des de fa uns anys les entitats de lleure 
alerten de l’increment de famílies que demanen ajudes per accedir a les activitats 
d’estiu. 

Assenyala que les notícies que han sortit a la premsa han parlat de l’increment 
d’activitats i de places i dels topalls de renda, però no han dit res sobre el 
pressupost. Pel que fa a això, explica que, d’acord amb les dades que s’han donat, 
creuen que l’increment de 450.000 euros de pressupost serà insuficient. Pregunta 
si, per tant, es tracta d’una partida oberta.  

Afirma que, quan va llegir la notícia, també va pensar que era una llàstima que 
no s’apliquessin els mateixos criteris a les beques menjador. En relació amb això, 
recorda que han demanat moltes vegades si el Govern municipal té un estudi dels 
trams de renda que superen per molt poc els topalls i que impedeixen accedir a les 
ajudes de beques menjador. Manifesta que, per tant, aprofiten aquesta 
compareixença per reclamar que la mesura que s’aplicarà a les beques d’estiu 
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s’estengui a les beques menjador, i que es faci un estudi per veure els trams de 
renda que superen per poc els topalls establerts, ja que opina que és la manera 
que moltes més famílies en situació de vulnerabilitat puguin accedir a aquest ajut.  

El Sr. Gomà afirma que valoren tot l’esforç que es fa des de fa anys per 
diversificar, ampliar i enfortir el programa de lleure educatiu de l’Ajuntament de 
Barcelona a l’estiu. Recorda que al seu moment s’hi van incorporar les escoles 
bressol d’estiu, els serveis de menjador i la diversificació d’activitats, i que al llarg 
dels últims anys i d’aquest mandat s’ha anat ampliant l’oferta de les diferents 
modalitats de lleure educatiu i s’ha anat incrementant el pressupost. Assenyala 
que, tanmateix, l’augment de les necessitats ha superat força l’increment dels 
recursos, ja que l’impacte de la crisi i les retallades, sobretot en la infància, ha 
estat especialment intens. Afirma que, per tant, celebren qualsevol increment 
pressupostari, però constaten que segueixen existint necessitats no cobertes.  

Assenyala que no afegirà res amb relació a les reflexions que s’han fet sobre el 
contrasentit que no s’apliquin els mateixos criteris d’increment dels topalls de 
renda a les beques menjador, però que vol aportar una reflexió que també han 
plantejat en la Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació amb 
relació a les escoles bressol. Afirma que es tracta de la necessitat de transitar d’un 
sistema de preus amb subvencions socials a posteriori a un sistema de tarifació 
social a priori, que destaca que és molt més clar i molt més just. Explica que la 
tarifació social és un sistema mitjançant el qual cada franja de renda sap 
exactament quin és el preu de l’activitat que haurà de finançar, que és una part 
molt petita del cost de l’activitat per a les rendes més baixes. Remarca que, per 
tant, no hi ha un preu unitari que pugui ser percebut com una barrera d’accés, 
encara que a posteriori hi hagi un sistema de subvencions. Opina que això 
implicaria un compromís potent de finançament per part de l’Ajuntament perquè el 
cost de les activitats per part de les entitats aniria molt més enllà del cost finançat 
per les famílies, però que seria un sistema molt més transparent i que garantiria 
molt millor el dret de totes les famílies a accedir al programa de lleure d’estiu.  

El Sr. Laporta agraeix la presentació de l’informe i manifesta que el seu grup 
considera molt important garantir l’accés a l’educació en el lleure a tots els nens i 
nenes. Explica que pensen que les activitats de lleure són un bé de gran valor per 
a la societat, ja que construeixen ciutadania i faciliten l’adquisició d’uns hàbits 
socials favorables a la convivència. Afirma que, per tant, consideren una bona 
notícia l’augment del nombre de places, activitats i entitats organitzadores de les 
colònies d’estiu d’enguany, així com l’increment dels barems per accedir a les 
ajudes, que significa que moltes més famílies podran beneficiar-se’n. 

La Sra. Fandos agraeix les intervencions dels grups.  
Diu a la Sra. Pajares que, com sempre, el pressupost és obert. Explica que cada 

any parteixen d’un pressupost, però que tots els anys l’han hagut d’augmentar, 
almenys des que ells governen. En aquest sentit, destaca que mai no han deixat 
de pagar una beca per manca de pressupost i que, per tant, sempre cobreixen el 
100% de les sol·licituds que compleixen els requisits. 

Respecte a la proposta d’instauració d’un sistema de tarifació social que ha 
plantejat el Sr. Gomà, afirma que caldria analitzar-ne els pros i els contres, però 
que li sembla bé estudiar-ho. Opina que segurament representaria els mateixos 
diners, amb la diferència que s’hauria d’acabar pagant el gestor i no la família.  

Quant a l’ampliació dels topalls de les beques menjador, remarca que les beques 
menjador no són competència ni de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
ni tampoc de l’Ajuntament. Explica que, no obstant això, han presentat propostes 
al Consorci d’Educació per millorar el sistema de beques escolars. En aquest sentit, 
assenyala que poden fer propostes, però no pas prendre decisions sobre aquest 
àmbit. Afirma que, per tant, traslladaran al Consorci la petició que s’ha plantejat, 
tot i ser competència de la Generalitat. D’altra banda, explica que han creat unes 
beques d’activitat esportiva que també s’hauran d’adaptar als nous topalls.  

La Sra. Moraleda opina que les beques menjador sí que són competència de la 
Comissió, ja que les sol·licituds que queden sense cobrir les paga l’Àrea de Qualitat 
de Vida, Igualtat i Esports a través d’un complement de beques menjador. Afirma 
que, per tant, l’Àrea acaba solucionant els dèficits dels sistemes d’altres 
administracions, a les quals creu que caldria recomanar que s’ajustessin a la 
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realitat actual. Opina que, si ho fessin, l’Àrea no hauria de tenir una línia de 
complementació de les beques menjador, o fer-se càrrec de necessitats no 
satisfetes en altres àmbits. Explica que espera que es facin aquestes 
recomanacions perquè l’augment de topalls en el lleure infantil es pugui estendre a 
altres àmbits, cosa que opina que és imprescindible en aquests moments.  

 La Sra. Fandos reitera que poden fer propostes de millora i recomanacions, així 
com traslladar la petició de la Sra. Moraleda, però que no poden canviar els topalls 
en un àmbit que no és de la seva competència. 

Es dóna per tractada. 
 

III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
4. Aprovar inicialment la proposta de la modificació dels estatuts de la Fundació 

Navegació Oceànica de Barcelona aprovat en la sessió de Patronat de 17 de febrer 
de 2015, d’acord amb el text adjunt a aquest expedient. sotmetre aquest acord, 
juntament amb els Estatuts, als tràmits d’informació pública i audiència als 
eventuals interessats, durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la publicació del corresponent acord en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i, en cas de no presentar-s’hi al·legacions, tenir-lo per 
definitivament aprovat. 

 
La Sra. Sanz presenta la proposta. 
La Sra. Fandos explica que, atès que aquest punt tracta un tema molt tècnic 

d’adaptació a unes noves normatives de l’Estat sobre fundacions, ha demanat a 
Secretaria que faci les explicacions oportunes en cas que hi hagi algun dubte o 
consulta.  

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PSC i UpB i amb la reserva 

de vot del PP i ICV-EUiA.  
 

IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 

Districte d’Horta-Guinardó 
 
5. Atorgar una subvenció màxima a favor del Club Unión Deportivo Hebron 

Taxonera, amb NIF G-62856687, concessionària del contracte de gestió de serveis 
públics en la modalitat de concessió per a la gestió i explotació del camp municipal 
de futbol de la Vall d’Hebron i els camps municipals de futbol i rugbi de la 
Teixonera, per un import màxim de 141.500,00 euros, per cobrir el dèficit de 
l’explotació previst de l’any 2015, motivat per la modificació dels preus públics de 
determinades prestacions de les instal·lacions esportives municipals acordat per la 
comissió de Govern en data 14 de desembre de 2011, i de conformitat amb el 
topall màxim de subvenció establert per l’acord de la Comissió de qualitat de vida, 
igualtat, joventut i esports, de 16 d’abril de 2013, en el benentès que el 
reconeixement de les obligacions de pagament de l’esmentada quantitat quedarà 
condicionada a l’acreditació per part de l’entitat del perjudici econòmic efectiu per 
la modificació de les tarifes; i de la valoració econòmica de la indemnització que 
cregui que li correspon percebre, si escau, tenint en compte el grau d’amortització 
de la inversió realitzada, en base a la liquidació de contracte en curs, en virtut de 
resolució de 9 de febrer de 2015 de compliment i execució de sentència núm. 
901/2014, dictada el dia 13 de novembre de 2014, per la Secció Cinquena de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
recaiguda en el rotlle d’apel·lació núm. 8/2012, interposat per la Fundació Marcet 
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contra l’Ajuntament de Barcelona; autoritzar i disposar l’esmentada despesa amb 
càrrec al compte corresponent del pressupost de despeses de l’exercici 2015. 

 
La Sra. Vila assenyala que aquest punt i el següent fan referència al mateix 

equipament. Pel que fa al punt 5, recorda que des de fa uns anys l’Ajuntament de 
Barcelona afavoreix la pràctica esportiva del futbol, que se subvenciona a través 
dels equipaments públics de la ciutat. Afirma que, per tant, es tracta d’aprovar la 
subvenció que fa l’IBE per compensar el preu social d’aquesta pràctica esportiva.  

Pel que fa al punt 6, explica que una de les entitats que es va presentar al 
concurs per a la gestió de l’equipament que es va celebrar el 2008 va recórrer el 
procés i ara s’ha emès la sentència, que els obliga a resoldre el contracte i fer una 
nova contractació.  

 
La Sra. Fandos expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Moraleda expressa el 

vot favorable del PSC, la Sra. Pajares expressa l’abstenció del PP, el Sr. Gomà 
expressa l’abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable d’UpB. 
S’aprova. 

 
6. Ratificar la resolució de la regidora del districte de 9 de febrer de 2015 

d’adoptar provisionalment les mesures següents: Donar compliment i executar, en 
el seus propis termes, la sentència núm. 901/2014, dictada el 13 de novembre de 
2014, per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el rotlle d’apel·lació núm. 8/2012, 
interposat per la Fundació Marcet contra l’Ajuntament de Barcelona; sentència per 
la qual s’estimen les pretensions de la recurrent, es revoca la sentència apel·lada i 
s’anul·la la resolució d’adjudicació definitiva del contracte de gestió de serveis 
públics en la modalitat de concessió per a la gestió i explotació del Camp Municipal 
de futbol de la Vall d’Hebron i els camps municipals de futbol i rugbi de la 
Taxonera. Sentència contra la qual no és possible interposar cap recurs ordinari; 
tot i així, es va interposar recurs de cassació per la part coapel·lada, Club Unión 
Deportivo Hebron Taxonera; recurs que ha estat inadmès a tràmit per 
interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala 
Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena en data 15 de gener de 2015 i 
notificada a aquesta Corporació el 29 de gener de 2015; susceptible aquesta 
última interlocutòria de recurs de queixa davant la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem en el termini de deu dies a comptar des del següent a la seva notificació; 
Incoar –de conformitat amb allò establert a l’article 35 de la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic- la fase de liquidació del contracte; atorgar tràmit 
d’audiència al concessionari, el Club Unión Deportivo Hebron Taxonera, per un 
termini de 15 dies, per tal que formuli una valoració de la indemnització que cregui 
que li correspon percebre, si escau, tenint en compte el grau d’amortització de la 
inversió realitzada, advertint-lo que ha de continuar gestionant la instal·lació en els 
termes establerts en l’informe de 19 de gener de 2015 -que s’acompanya com a 
document adjunt- fins que s’hagi dictat nou acord d’adjudicació del contracte; 
notificar la present resolució a la recurrent, la Fundació Marcet i donar-ne compte a 
l’Òrgan jurisdiccional esmentat. 

 
La Sra. Fandos expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Moraleda expressa el 

vot favorable del PSC, la Sra. Pajares expressa l’abstenció del PP, el Sr. Gomà 
expressa l’abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable d’UpB. 
S’aprova. 

 
c) Proposicions 
 

V) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PSC: 
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7. La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda: Instar al 
Govern municipal a lliurar un informe escrit als grups municipals, abans de la 
convocatòria del proper Plenari del Consell Municipal, sobre l’estat d’execució de 
totes les proposicions aprovades al llarg d’aquest mandat en aquesta Comissió de 
Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports, especificant-ne el grau de 
compliment de cadascuna d’elles. 

 
La Sra. Díaz dóna per substanciada la proposició.  
La Sra. Martín manifesta que el seu grup vota a favor de la proposició, atès que 

creuen que, al final del mandat, cal conèixer el balanç dels compromisos adquirits 
pel Govern municipal amb relació a les proposicions aprovades en la Comissió. 
Assenyala que el balanç pel que fa a les iniciatives presentades pel seu grup no és 
gaire optimista, ja que una de cada tres proposicions no s’ha executat i bona part 
de la resta de proposicions només s’ha executat en part. Explica que, per exemple, 
el maig del 2013 es va aprovar per unanimitat elevar la renda mínima de la 
targeta rosa perquè hi poguessin accedir les persones que estiguessin per sota del 
llindar de la pobresa. Recorda que recentment s’ha modificat aquesta quantia per 
un acord amb el Grup del PSC, però que es continua deixant fora les persones que 
viuen per sota del llindar de la pobresa, ja que el topall es fixa en 8.132 euros, 
mentre que el llindar de la pobresa està per sobre dels 8.600 euros. En aquest 
sentit, lamenta que una proposta que es va aprovar per unanimitat no s’hagi pogut 
dur a terme tal com s’havia plantejat, i opina que és molt important que aquelles 
persones que no tenen recursos puguin viatjar gratuïtament amb la targeta rosa.  

El Sr. Gomà manifesta que donen suport a la proposició perquè suposa un 
exercici de transparència que ha de permetre avaluar de la manera més objectiva 
possible el grau de compliment de les proposicions aprovades, que qualifica de 
mandats polítics democràtics. Explica que ells també coneixen el grau de 
compliment o incompliment de les seves proposicions, però que creuen que és 
important tenir una panoràmica completa respecte a tot el que s’ha aprovat per 
iniciativa dels diferents grups.  

Afirma que hi ha incompliments d’algunes proposicions aprovades al principi del 
mandat que consideren rellevants i greus, com la culminació de la xarxa 
d’equipaments de persones sense llar o l’assoliment de les ràtios legals 
d’educadors socials, o d’altres més recents, com la manca d’un nou reglament 
d’habitatges d’emergència de caràcter inclusiu o d’un nou protocol de 
desnonaments, en la línia del que havia demanat l’Assemblea de Treballadors i 
Treballadores de Serveis Socials. D’altra banda, remarca que les proposicions en 
què s’ha acordat que el Govern municipal insti el Govern de la Generalitat o de 
l’Estat a superar determinades retallades o bé no s’han traslladat o bé no han 
tingut cap èxit.  

El Sr. Laporta manifesta que el seu grup també votarà a favor de la proposició, 
ja que creuen que representa una bona ocasió per fer un balanç del conjunt 
d’accions que s’han dut a terme en matèria d’habitatge, ocupació, formació, 
cobertura de les necessitats bàsiques, atenció a infants i famílies, atenció a 
col·lectius vulnerables, convivència i promoció social.  

Afirma que, en les seves proposicions, han procurat ser constructius, aportar 
coneixements i reivindicar el que consideren just. Destaca que han estat 
compromesos amb els objectius de fer avançar la capital de Catalunya en sintonia 
amb el país i de treballar per l’interès públic sense apriorismes i partidismes, amb 
la voluntat de fer una ciutat millor que tingui cura dels més vulnerables i defensar i 
millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la ciutat.  

La Sra. Fandos manifesta que el seu grup s’abstindrà.  
La Sra. Díaz expressa l’agraïment a la resta de grups municipals.  
Tot seguit reprodueix les paraules del Sr. Trias en l’últim plenari del mandat 

anterior, quan estava a l’oposició: «Durant quatre anys el Govern de la ciutat ha 
estat en minoria, i en moltes ocasions per aprovar assumptes importants com el 
del PAM o el pressupost ha aconseguit el suport suficient per tirar endavant. 
Altrament, és evident que per estar en minoria s’ha trobat que els grups de 
l’oposició han pogut tirar endavant propostes pel seu compte, generant una reacció 
de prepotència per part del Govern municipal que, menystenint-les, ha fet el que li 
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ha convingut. Titllar l’actitud de molt poc democràtica, i per aquest motiu 
presentar aquesta proposició que pretén, d’entrada, posar de manifest 
l’incompliment per part del Govern municipal de determinats mandats aprovats pel 
Plenari del Consell Municipal. Fins i tot, constatar la importància que aquestes 
decisions preses no es conculquin, atès que això afecta directament la democràcia. 
I expressar el compromís que el proper consistori que sorgeixi de les eleccions 
municipals respectarà els mandats aprovats per la majoria del Consell Municipal. 
[...] L’alcalde és el líder de tots i no ha de defensar només els interessos del seu 
grup, altrament ha de respectar les majories i vetllar perquè es compleixin els 
acords assolits». Afegeix que, en aquella intervenció, el Sr. Trias va remarcar que 
compliria amb aquest principi democràtic si arribava a l’alcaldia, ja que l’actitud 
contrària generava desil·lusió i desacreditava el paper del Ple. 

Recorda que aquestes paraules les va pronunciar en presentar la proposició 
següent: «El Consell Plenari acorda: 1) posar de manifest l’incompliment per part 
del Govern municipal de determinats mandats aprovats al Plenari del Consell 
Municipal; 2) constatar la importància que el compliment dels acords presos per la 
majoria del Consell Municipal té davant la ciutadania de Barcelona i en l’expressió 
de la seva voluntat política a l’interior de les institucions democràtiques; i 3) 
expressar la seva voluntat perquè en el consistori que conformi les properes 
eleccions municipals, els mandats aprovats per majoria del Consell Municipal siguin 
respectats per a la seva aplicació per part de l’alcalde i del seu govern municipal».  

Afirma que el seu grup es podria haver fet seu aquest text i presentar la 
mateixa proposició. Opina que és molt greu que el Govern continuï dient una cosa i 
fent-ne una altra, tenint en compte l’elevat nombre de proposicions aprovades que 
no s’han dut a terme, i lamenta que la Sra. Fandos s’hagi limitat a expressar 
l’abstenció en la seva intervenció.  

La Sra. Fandos precisa que s’han abstingut perquè se’ls dóna molt poc temps 
per fer l’informe que es demana. Explica que no sap si podran tenir-lo abans de la 
convocatòria del proper Consell Plenari, però que intentaran fer-lo quan puguin.  

Afirma que el Govern ha executat totes les propostes que es podien complir i no 
ha executat aquelles que eren impossibles de dur a terme per motius legals o 
materials. A més, assenyala que governar amb només 14 regidors ha significat 
haver de pactar amb els diferents grups, a diferència del Govern anterior, que 
tenia molta més facilitat per complir les iniciatives perquè tenia majoria absoluta. 
En aquest sentit, afirma que l’oposició pot qüestionar coses, però no pot dir que el 
Govern no sigui democràtic quan ha pogut governar en minoria durant quatre 
anys.  

Opina que la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports s’ha 
destacat per fer un esforç per escoltar l’oposició i complir les seves propostes, i 
remarca que no ha votat en contra de la proposició, sinó que ha dit que intentaran 
fer el que demana en la mesura del possible.  

La Sra. Díaz assenyala que el darrer Govern de progrés de la ciutat no tenia 
majoria, i precisa que ella no ha dit que el Govern actual no sigui democràtic, sinó 
que ha fet tot el contrari del que defensava, tal com es posa de manifest en la 
intervenció que va fer el Sr. Trias en el darrer plenari del mandat anterior com a 
cap de l’oposició.  

Esmenta exemples de proposicions que no s’han complert: la que demanava 
presentar una planificació per als propers 10 anys en equipaments de gent gran, 
del 2013; la que instava a demanar al Consorci d’Educació el compliment de la 
llengua de signes per a l’horari lectiu, de l’octubre del 2014, i la que sol·licitava un 
informe sobre l’estat en què es troba la xarxa pública d’equipaments residencials 
de la gent gran. Opina que, si coneguessin l’estat d’execució de les 32 proposicions 
aprovades en la Comissió, la Sra. Fandos s’adonaria de la quantitat de proposicions 
que no s’han complert, en contra del mandat que es va aprovar en el Plenari.  

 
La Sra. Fandos expressa l’abstenció de CIU, la Sra. Díaz expressa el vot 

favorable del PSC, la Sra. Martín expressa el vot favorable del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 



NÚM. 21 10-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3639 
 

Del Grup Municipal PP: 
 
8. La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda: Mostrar 

el seu rebuig al reconeixement realitzat a les senyores Muriel Casals i Carme 
Forcadell dins el XXIX Premi 8 de Març Aurèlia Capmany: Per la Igualtat Salarial. 

 
La Sra. Pajares recorda que el dia 5 de març, en la 29a edició del Premi 8 de 

Març – Maria Aurèlia Capmany, es va fer un reconeixement a les senyores Muriel 
Casals i Carme Forcadell. Remarca que enguany els premis versaven sobre l’impuls 
d’iniciatives que contribuïssin a avançar cap a la igualtat salarial. En aquest sentit, 
assenyala que les mateixes bases del premi diuen que «el jurat podrà reconèixer 
els projectes o les iniciatives desenvolupades a països tercers o en l’àmbit 
internacional, promogudes amb caràcter privat o públic, que al seu lliure parer 
tinguin la consideració de bones pràctiques en el foment de l’eradicació de la 
desigualtat salarial». Pel que fa a això, afirma que és obvi que les dues líders del 
moviment independentista no tenen res a veure amb la igualtat salarial. 

Recorda que els premis Maria Aurèlia Capmany es van iniciar l’any 1987, però 
que des del 2012 estan encabits en el Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones i s’han concedit a persones i projectes que tenien a veure 
amb el tema del Dia Internacional de la Dona. Opina que, tanmateix, el Govern de 
CiU ha polititzat aquest guardó en fer servir el Dia de la Dona per fer un 
reconeixement al moviment independentista.  

Felicita els projectes guanyadors del premi —«Per què hi ha una bretxa salarial 
entre homes i dones?», «El cost de ser dona» i la campanya HeforShe d’ONU-
Dones—, que remarca que són treballs que tenen a veure amb l’objecte del 
guardó, a diferència de la trajectòria de les senyores Casals i Forcadell. 

Conclou que el reconeixement a aquestes dues dones ha desvirtuat l’entrega 
d’uns premis relacionats amb la lluita de les dones al llarg de molts anys d’història, 
fent protagonistes dues dones que opina que no representen la majoria de la 
societat ni les dones que dia a dia s’enfronten amb situacions i problemes molt 
complexos.  

La Sra. Moraleda manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè pensen que no 
val la pena polititzar un fet que també consideren lamentable. Opina que si el 
Govern municipal volia reconèixer les senyores Casals i Forcadell podia haver-ho 
fet d’altres maneres, però que els premis relacionats amb el 8 de març i la defensa 
dels drets de les dones s’haurien de preservar per visibilitzar les entitats, persones 
i institucions que dediquen esforços a garantir els drets de les dones a la ciutat.  

Explica que l’any passat ja hi va haver una menció fora del programa que no es 
va consultar al Consell de les Dones, però que van considerar que no valia la pena 
demanar-ne explicacions, com tampoc no pensaven fer-ho aquest any. Demana, 
però, que el proper any es preservi el premi per reconèixer entitats, persones o 
institucions que vetllin pels drets de totes les dones.  

La Sra. Sanz manifesta que el seu grup no donarà suport a la proposició, ja que 
creuen que hi ha una lleu confusió entre el reconeixement i el premi. Explica que 
una cosa són els premis que s’atorguen a entitats i persones que treballen per la 
igualtat salarial i una altra cosa és que, amb motiu del 8 de març, es reconeguin 
trajectòries i lideratges femenins, com s’ha fet sempre. Afirma que, més enllà de 
les adscripcions ideològiques de les senyores Casals i Forcadell, els sembla bé 
reconèixer les trajectòries de dues dones del país que lideren unes entitats que 
treballen per l’associacionisme i per la participació ciutadana. Assenyala, però, que 
aquests reconeixements sempre es consensuaven amb les entitats i els grups 
municipals en el marc del Consell de les Dones, mentre que ara ja no es fa. En 
aquest sentit, recorda que han reclamat diverses vegades a la Sra. Vila que es 
recuperi aquest consens.  

Opina que el Grup del PP planteja aquesta proposta per simple oportunisme i no 
pas perquè li preocupi realment a qui s’atorguen els premis, ni quina és la tasca 
que fan les entitats o els grups de dones per la igualtat salarial. Afirma que, si no, 
hauria presentat una proposta destinada a combatre la bretxa salarial a la ciutat. 

El Sr. Laporta expressa el vot en contra del seu grup a la proposició, que 
qualifica d’apriorisme ideològic. Manifesta que estan totalment a favor del guardó 
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institucional que es va lliurar en reconeixement dels valors femenins que han guiat 
el lideratge de la campanya «Ara és l’hora» com a exemple d’un nou estil empàtic, 
inclusiu i horitzontal en l’acció cívica i col·lectiva. Destaca que les senyores Casals i 
Forcadell han liderat un moviment radicalment democràtic que molts esperaven i 
que ha servit per regenerar la política i augmentar la justícia social.  

A més, explica que el seu grup coincideix plenament amb aquestes dues 
persones en el fet que cal parlar amb els que creuen que la independència no els 
interessa prou perquè hi ha coses més importants. Afirma que és veritat que hi ha 
coses molt més importants que la independència, com l’habitatge, l’ocupació, la 
cobertura de les necessitats bàsiques, l’atenció als infants i els col·lectius 
vulnerables, la convivència o la promoció social, però que els independentistes 
pensen que la independència permetrà, entre altres coses, disposar dels suficients 
recursos per afrontar les mancances que hi ha en aquests àmbits.  

La Sra. Vila manifesta que el seu grup votarà en contra de la proposició, que 
opina que és fruit d’una confusió que no s’hauria produït si els representants del 
Grup del PP haguessin assistit a l’acte de lliurament de premis. Explica que el 
reconeixement a les senyors Casals i Forcadell respon a un dels objectius del Pla 
municipal per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes, 
concretament al tercer eix sobre participació, apoderament i presència en tots els 
àmbits. Assenyala que aquest eix té com a objectiu general «fomentar la 
participació i presència de les dones en tots els àmbits per tal que puguin fer 
efectius els seus drets, tant a nivell privat com públic, tot potenciant el seu 
apoderament i la visualització i valoració social de les seves aportacions», així com 
un objectiu específic que parla d’«enfortir el paper de les dones en l’imaginari 
col·lectiu, tant a nivell nacional com internacional». En relació amb això, afirma 
que es va considerar que, amb el seu lideratge, les senyores Casals i Forcadell 
exerceixen una manera d’entendre l’acció col·lectiva consensuada, flexible, 
dialogant i horitzontal, amb lemes inclusius i no sexistes com «Ara és l’hora» o 
«Fem Via».  

La Sra. Pajares explica que altres anys el seu grup havia assistit al lliurament 
dels premis, tot i no compartir moltes opinions de les persones que havien rebut 
els premis. Assenyala que, per exemple, no estan d’acord en moltes coses amb la 
Sra. Isona Passola, que el 2012 va rebre un guardó per la seva trajectòria com a 
directora de cinema, però que almenys l’avala la seva trajectòria professional.  

Reitera que les bases diuen de manera molt clara que el reconeixement és «per 
a projectes o iniciatives desenvolupades a països tercers» que, al lliure parer del 
jurat, «tinguin la consideració de bones pràctiques en el foment de l’eradicació de 
la desigualtat salarial», mentre que la trajectòria de les senyores Casals i Forcadell 
i la campanya «Ara és l’hora» no tenen res a veure amb la bretxa salarial.  

Lamenta l’abstenció del Grup del PSC. Diu a la Sra. Moraleda que qui ha 
polititzat el guardó i n’ha fet un ús partidista no ha estat el Grup del PP, sinó el 
Govern municipal. D’altra banda, critica que el Grup d’ICV-EUiA valori tan 
negativament la proposició quan fa una setmana va presentar al Parlament de 
Catalunya una proposta de resolució en contra del premi que el Parlament Europeu 
ha atorgat a l’entitat Societat Civil Catalana.  

La Sra. Moraleda reitera que el seu grup no hauria portat aquest tema a la 
Comissió, i precisa que la seva queixa és que el reconeixement a les senyores 
Casals i Forcadell no té res a veure amb els Premis 8 de Març – Maria Aurèlia 
Capmany. Explica que no s’oposen al fet que aquestes dues dones puguin rebre un 
reconeixement, però que consideren que les mencions que es facin en el marc dels 
Premis 8 de Març han de ser per a persones, entitats o institucions que se 
signifiquin per vetllar pels drets de les dones.  

La Sra. Sanz opina que és inacceptable equiparar la proposta del Grup del PP 
amb la iniciativa que va presentar el seu grup en el marc del Parlament de 
Catalunya, que recorda que té a veure amb el fet que a Societat Civil Catalana hi 
ha grups feixistes, com la Fundación Francisco Franco i el Movimiento Social 
Republicano, i que, a més, el president de l’entitat s’ha declarat admirador de Blas 
Piñar. En aquest sentit, manifesta que creuen que cal excloure els grups feixistes 
dels reconeixements públics i civils que fa la societat.  
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Remarca que el Grup del PP no ha presentat cap iniciativa respecte a la igualtat 
salarial en tot el mandat i que, per tant, planteja la proposta per simple 
oportunisme. A més, demana a la Sra. Pajares que no barregi les coses, ja que no 
s’entén que qüestioni el reconeixement de lideratges femenins. Reitera, però, que 
una cosa diferent és reclamar que es torni a codecidir aquest reconeixement amb 
les entitats.  

El Sr. Laporta afirma que la proposició intenta estigmatitzar dues dones pel fet 
de ser independentistes, ja que és evident que les senyores Casals i Forcadell han 
tingut un lideratge extraordinari en la mobilització de 2 milions de persones i en 
l’aglutinament d’un moviment cívic que estava totalment desestructurat. A més, 
remarca que se’ls va atorgar un guardó institucional en un acte en què es van 
repartir molts més premis. D’altra banda, opina que el fet que els sectors contraris 
a la independència s’oposin a aquest reconeixement o no hi votin a favor és una 
discriminació més cap a les dones.  

La Sra. Vila explica que, des de fa uns anys, la Regidoria de Dona i Drets Civils 
ha intentat reforçar la visibilitat dels Premis Maria Aurèlia Capmany, i que per això 
es va prendre la decisió que, més enllà d’entregar uns premis concrets, s’havia 
d’aprofitar aquest marc per reforçar dues coses: d’una banda, visibilitzar dones 
que han destacat en l’àmbit social i professional i, de l’altra, fer un reconeixement 
a les institucions o entitats que han promogut la visibilitat de les dones, les 
polítiques d’igualtat o la perspectiva de gènere. Manifesta que, per tant, la sorprèn 
que el Grup del PP no digués res respecte al reconeixement de la il·lustradora 
Roser Capdevila pels missatges positius i igualitaris que transmetia a través de les 
Tres Bessones; de la Sra. Isona Passola, com a presidenta de l’Acadèmia del 
Cinema Català i reconeguda directora de cinema; del Weizmann Institute, per 
programes que promouen que les dones facin recerca i afavoreixen la conciliació 
laboral, professional, familiar i personal; de la Sra. Núria Salas, com a 
representant d’una generació que es va veure obligada a exiliar-se a causa del 
règim franquista, o de l’Enciclopèdia Britànica, per la seva tasca de visibilització de 
les dones. Remarca que el Grup del PP tampoc no ha dit res sobre el 
reconeixement que també s’ha fet enguany a l’ONU-Dones per la seva campanya 
HeforShe, que fa una crida a la coresponsabilitat en la lluita i la defensa dels drets 
de les dones.  

 
La Sra. Vila expressa el vot contrari de CIU, la Sra. Moraleda expressa 

l’abstenció del PSC, la Sra. Pajares expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot contrari d’UpB. 
Es rebutja. 

 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
9. La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda que el 

Govern municipal insti al govern de la Generalitat de Catalunya a restablir la 
prestació social vinculada a residència de gent gran en tots els supòsits previs a la 
decisió de restringir-ne l’accés. 

 
El Sr. Gomà manifesta que en aquesta primera intervenció farà una cronologia 

dels fets perquè s’entengui bé el que defensa la proposició i la rellevància que té.  
Explica que la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones 

en situació de dependència (LAPAD) estableix que l’accés a un servei o a una 
prestació per atendre una situació personal de dependència és un dret subjectiu i, 
per tant, té el mateix nivell de protecció jurídica que l’accés a la salut o a 
l’educació. Remarca que els serveis i prestacions queden fixats a la cartera de 
serveis aprovada pel Parlament de Catalunya, que passen a ser exigibles 
jurídicament com a dret subjectiu i en cap cas no poden ser ni suspesos ni 
denegats.  

Assenyala que un dels ajuts de la cartera de serveis és la prestació econòmica 
vinculada a servei, que a partir de l’any 2011 es va incorporar als PIA i s’atorgava 
en funció del perfil de necessitat per a tots els graus de dependència i com a dret 
subjectiu, amb independència del nivell de renda de les persones. Explica que a 
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l’estiu del 2013 s’havia assolit la xifra de 1.614 persones perceptores d’aquesta 
prestació en el conjunt de Catalunya, però que el 31 de juliol del 2013 el 
Departament de Benestar Social i Família va anunciar la suspensió de la prestació 
amb caràcter temporal. Recorda que, en aquell moment, tant el síndic de greuges 
com tots els agents del sector social, l’ACRA (Associació Catalana de Recursos 
Assistencials), els col·legis professionals i molts grups parlamentaris van qualificar 
la decisió d’il·legal i sense cap mena d’empara jurídica. En aquest sentit, opina 
que, de la mateixa manera que seria inconcebible que el sistema sanitari decretés 
la suspensió de les operacions un estiu per estalviar diners, també hauria de ser-
ho la suspensió del dret subjectiu d’atenció a la dependència.  

Assenyala que, després de l’estiu, el 30 de setembre del 2013, el Departament 
de Benestar Social no va anunciar el restabliment de la prestació sinó la seva 
suspensió de manera indefinida. Recorda que el març del 2014 es va fer un ple 
monogràfic sobre la pobresa al Parlament de Catalunya, en el qual es va aprovar 
una moció que instava al restabliment de la prestació. Afirma que, tanmateix, el 
Departament va ignorar aquest mandat polític, al qual havia donat suport tot el 
sector social que va assistir a aquella sessió, i que el juny del 2014 la població 
coberta per la prestació ja s’havia reduït a 8.160 persones, una tercera part menys 
de les persones cobertes un any abans.  

Explica que a l’octubre del 2014 es va publicar una ordre de represa d’aquesta 
prestació que suposava un pas més en la ruptura del sistema d’atenció a la 
dependència com a dret subjectiu a Catalunya, ja que, d’una banda, es limitava la 
prestació a les persones dependents de grau tres, excloent-ne totes les persones 
amb dependència severa, i de l’altra, s’establia un topall amb una prestació 
màxima de 715 euros. Remarca que, tenint en compte que el cost mitjà d’una 
plaça en una residència privada és d’uns 1.800 euros, queda exclòs de la prestació 
tot el col·lectiu de gent gran que no pugui finançar el diferencial de 1.100 euros. 
En relació amb això, assenyala que actualment dues terceres parts de les dones 
grans de Barcelona cobren pensions per sota dels 700 euros. Afirma que, per tant, 
avui aquesta prestació es configura com una prestació estrictament selectiva, 
confinada a un determinat grau de dependència i altament excloent des del punt 
de vista del nivell de renda, amb uns nivells de copagament a l’abast només d’una 
minoria. En aquest sentit, subratlla que aquesta exclusió afecta la majoria de les 
persones grans de grau tres que no poden assumir el nivell de copagament i tot el 
col·lectiu de grau dos. Assenyala que es calcula que es tracta d’unes 14.000 
persones en el conjunt de Catalunya i que, tot i no conèixer la xifra exacta per a la 
ciutat de Barcelona, podria superar les 3.500 persones grans. Manifesta que, per 
tant, es pregunten quina atenció reben avui aquestes persones.  

Remarca que aquesta proposició demana el mateix que ja han fet el Parlament 
de Catalunya, el síndic de greuges, la Taula del Tercer Sector, els sindicats i 
l’ACRA, que és que l’Ajuntament de Barcelona es posicioni a favor del restabliment 
de la prestació originària com a dret subjectiu, de manera que es reincorpori tot el 
grau dos i es garanteixi que el copagament mai no serà una barrera d’accés a la 
prestació. Pel que fa a això, precisa que estan d’acord que el copagament és una 
contribució al finançament que ha d’existir en els serveis d’atenció especialitzada, 
però un cop garantit l’accés al servei.  

La Sra. Díaz manifesta que donaran suport a la proposició, atès que el 2014 el 
seu grup va presentar una proposició perquè l’Ajuntament instés la Generalitat a 
resoldre d’alguna manera el problema que tenen les persones que es veuen 
afectades per la nova retallada en la LAPAD.  

Explica que hi ha més de 100.000 persones grans que cobren menys de 500 
euros a la ciutat i que les persones d’aquest col·lectiu que tenen reconegut un grau 
tres són les principals perjudicades per la retallada, ja que no disposen d’una 
prestació que els permeti ingressar en una residència. En aquest sentit, opina que 
és absurd que el Departament de Benestar Social i Família reactivi la prestació 
econòmica vinculada per a qui pugui pagar. Afirma que potser s’haurien de 
qüestionar per a què serveixen els serveis socials, i remarca que, tal com ha 
assenyalat el Sr. Gomà, estan parlant d’un dret subjectiu que té una defensa 
jurídica.  
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Expressa el desig que el Govern de la Generalitat sigui capaç de restablir la 
prestació social vinculada a la plaça de residència, i que no s’esperi a fer-ho a 
l’estiu com a anunci de precampanya, anteposant els ideals del «país imaginari» 
als drets de les persones.  

La Sra. Martín manifesta que està d’acord que la suspensió de la prestació 
econòmica vinculada a les places de residència a l’agost del 2013 va ser un fet 
molt negatiu per a la gent gran, ja que era una ajuda decisiva perquè les persones 
grans que no podien seguir vivint a casa o anar a una residència pública o 
concertada poguessin, com a mínim, anar a centres privats. Assenyala que 
l’octubre passat la Generalitat va reactivar aquestes prestacions, però només per 
als grans dependents.  

Explica que, a més de compartir els arguments que ha exposat el Sr. Gomà, 
creuen que és de justícia social que la nova normativa no afecti els supòsits previs. 
Afirma que, per tant, donaran suport a la proposició.  

El Sr. Laporta opina que la decisió del Govern de la Generalitat de Catalunya de 
suspendre la prestació econòmica vinculada al servei de residència no s’ha explicat 
de manera clara i resulta especialment preocupant perquè suposa l’eliminació 
d’una possibilitat prevista a la LAPAD. Assenyala que l’Administració catalana ha 
justificat aquesta suspensió per la insuficiència del finançament de l’Estat al 
sistema d’atenció a l’autonomia i atenció a la dependència. Pel que fa a això, 
recorda que es manté la suspensió del nivell acordat, que era de 283 milions 
d’euros l’any 2011, dels quals Catalunya en va rebre gairebé 49, i es manté la xifra 
de 1.087 milions d’euros per al nivell mínim garantit, tot i la propera entrada en 
vigor del grau 1 de dependència el juliol de 2015.  

Explica que el seu grup ha dit molts cops que la pobresa de Catalunya són els 
16.000 milions d’euros d’espoli fiscal, i que aquest dèficit fiscal comporta dèficit 
social. Afirma que, tot i això, pensen que les explicacions del Sr. Gomà són molt 
encertades i que la gestió de la dependència i la manca de cooperació de l’Estat 
espanyol no tenen prou força per fer-los votar en contra de la proposició. Manifesta 
que consideren que l’aplicació de la nova normativa vulnera els drets de les 
persones valorades pendents de recurs i que caldria col·laborar més estretament 
amb el Departament de Benestar i Família per buscar una solució a aquesta 
situació. Acaba expressant el vot a favor del seu grup.  

La Sra. Roset explica que, tal com s’ha dit, el Departament de Benestar Social i 
Família ha reprès la concessió de les prestacions econòmiques vinculades a plaça 
de residència a través de l’ordre 339/2014, de 19 de novembre, que preveu 
prestacions per als casos de gran dependència amb un import màxim de 715 euros 
mensuals.  

Manifesta que, atesa la situació financera en què es troba el Govern de la 
Generalitat, s’ha reiniciat la concessió d’aquests ajuts prioritzant les situacions en 
què la persona amb dependència té una situació d’especial necessitat pel seu grau 
de dependència o pel seu nivell de renda. Assenyala que aquest procés va 
acompanyat de formació per als professionals que han d’intervenir en l’elaboració 
dels PIA per tal de garantir al màxim que les decisions siguin justes.  

Afirma que entenen la proposta del Grup d’ICV-EUiA i la inspiració positiva que 
la motiva, però que cal no oblidar la necessitat de crear un sistema de promoció de 
l’autonomia personal que sigui sostenible. Conclou que votaran a favor la 
proposició perquè consideren que és desitjable que es pugui tornar a concedir 
aquesta prestació a tothom que la rebia abans de la suspensió temporal tan aviat 
com sigui possible.  

El Sr. Gomà agraeix el suport de tots els grups municipals. Explica que creuen 
que és molt injust que el col·lectiu de grau dos, amb dependència severa, no cobri 
aquesta prestació i que les desenes de milers de persones grans de Barcelona que 
avui cobren pensions d’entre 500 i 700 euros quedin excloses d’una prestació que 
requereix un copagament de 1.100 euros.  

Destaca que tant l’ACRA com la Sindicatura de Greuges i la Taula del Tercer 
Sector han calculat que el cost d’aquesta prestació és del voltant de 140 milions 
d’euros, que és el 0,5% del pressupost de despesa corrent de la Generalitat i una 
tercera part del preu del restabliment de la paga doble als funcionaris de la 
Generalitat. Manifesta que estan convençuts que, amb voluntat política, aquesta 
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quantitat és perfectament assumible, tot i reconèixer l’impacte de la retallada del 
finançament estatal de la LAPAD i del dèficit fiscal. Conclou que és de justícia 
restablir aquesta prestació, i que avui la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, 
Joventut i Esports situa l’Ajuntament de Barcelona en línia amb la resta 
d’institucions.  

La Sra. Díaz opina que és una llàstima situar el grau de dependència i el nivell 
de renda al mateix nivell, ja que justament les persones més vulnerables són les 
que tenen una renda més baixa. D’altra banda, recorda que la llei catalana de la 
promoció de l’autonomia personal encara no ha vist la llum, i destaca la 
importància que hi hagi una proposta ferma en aquest sentit, si realment es creu 
en aquesta llei.  

La Sra. Martín manifesta que està totalment d’acord amb tot el que ha dit el Sr. 
Gomà en relació amb la proposició, mentre que discrepa de l’argumentació del Sr. 
Laporta. Pel que fa a això, recorda que el seu grup va presentar una iniciativa per 
exigir a la Generalitat que destinés tots els recursos que rep de l’Estat a la 
dependència, atès que dedica una part dels diners a altres despeses, tal com va 
constatar el Tribunal de Comptes.  

Remarca que és públic que Catalunya destina a polítiques socials 1.915,22 euros 
per habitant, que és la cinquena pitjor xifra a Espanya, mentre que és la quarta 
comunitat amb més capacitat de despesa, amb 4.254,74 euros per habitant. 
Subratlla que el pressupost social de la Generalitat només augmenta un 1,75% el 
2015, mentre que el pressupost global presenta un increment del 2,24%, de 
manera que la retallada acumulada en els darrers anys és d’un 11%. Assenyala 
que, per contra, els pressupostos de l’Estat per a despesa social han augmentat un 
5% el 2015. D’altra banda, explica que, segons l’informe d’ASCAD sobre les 
prestacions vinculades a un servei, s’han suprimit 2.728 places i s’han tancat 25 
centres residencials a Catalunya el 2013, i 22 el 2012. Afirma que, per tant, el 
dèficit social que pateix el Govern de la Generalitat no és culpa de les altres 
administracions, sinó del «bipartit separatista» que governa la Generalitat.  

El Sr. Laporta afirma que, per molt que la Sra. Martín intenti fer veure que el 
Govern del PP ha destinat més recursos que cap altre govern a l’àmbit social i 
específicament a la LAPAD, les dades demostren que l’ofec financer que pateix 
Catalunya i els incompliments reiterats del Govern del PP produeixen una situació 
d’empobriment a Catalunya que provoca, a més del dèficit fiscal, un dèficit social 
que fa que no es puguin atendre les necessitats dels catalans que estan en una 
situació de màxima vulnerabilitat.  

La Sra. Roset destaca la feina dels Serveis Socials de l’Ajuntament. Explica que 
han elaborat un total de 101.868 valoracions, que han donat lloc a 69.507 
persones potencialment beneficiàries d’algun dret, i que fins al moment han 
realitzat 67.677 PIA. Afirma que això significa que s’està un 97,36% al dia en la 
gestió. D’altra banda, subratlla que l’Ajuntament introdueix canvis constants per 
millorar l’atenció i l’eficiència dels Serveis Socials i la promoció de l’autonomia 
personal. Assenyala que les darreres millores són: la creació d’un servei d’atenció 
a la dependència centralitzat als districtes de Sant Andreu i Nou Barris; les 
sessions de treball de grup per a treballadors socials de dependència, i les sessions 
de formació inicial adreçades a treballadors socials, com la relativa a l’aplicació 
informàtica.  

 
La Sra. Fandos expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Díaz expressa el vot 

favorable del PSC, la Sra. Martín expressa el vot favorable del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
10. La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda: 1. 

Instar al Govern municipal a implementar la llei contra la LGBTfòbia aprovada pel 
Parlament el 10 d’octubre passat, d’acord amb les entitats LGTBI impulsores de la 
llei, i oferir formació als funcionaris, treballadors i professionals a qui afecta la Llei 
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11/2014. 2. Instar el Govern de la Generalitat a promoure la implantació d’aquesta 
llei a tots els municipis catalans. 

 
El Sr. Laporta recorda que la llei contra l’homofòbia va ser aprovada l’octubre 

passat pel Parlament de Catalunya i que el seu objectiu és desenvolupar i garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) i evitar situacions de 
discriminació i violència cap a aquest col·lectiu. Afirma que el nou marc jurídic i el 
treball continuat de les persones i les entitats que integren aquest ric teixit 
associatiu ha portat a un canvi de visió i a un reconeixement social i polític de les 
persones d’aquest col·lectiu, però que encara s’està lluny de la plena normalització.  

Assenyala que la discriminació contra aquestes persones pot afectar diversos 
àmbits de la vida. Explica que la llei fa referència a l’educació, la formació i la 
sensibilització dels professionals que es poden haver d’enfrontar amb supòsits de 
discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere, així com a aspectes 
relatius a la cultura, el lleure, l’esport, els mitjans de comunicació, els serveis 
socials, l’ordre públic, el mercat de treball i la família. Així mateix, manifesta que la 
llei parla dels mecanismes per garantir el dret a la igualtat de les persones que 
integren el col·lectiu LGBT, del dret d’admissió, del dret a l’atenció i la reparació, 
de la garantia institucional i de l’establiment d’un servei integral i un règim propi 
d’infraccions i sancions greus o molt greus, que van des de l’equivalent a la renda 
de suficiència fins a la prohibició de rebre ajuts o subvencions públiques durant un 
període de cinc anys. A més, remarca que és sancionable l’ús d’expressions 
vexatòries que incitin a la violència, discriminar l’accés del col·lectiu a un servei 
públic i convocar actes que incitin a l’odi d’aquestes persones.  

Explica que pensen que el Govern de la Generalitat no ha fet prou per 
implementar aquesta llei i que no entenen que no s’hagi dut a terme una 
campanya de divulgació i no s’expliqui als ciutadans què han de fer per denunciar 
agressions homòfobes. Afirma que, per això, la proposició insta a adoptar mesures 
urgents, com ara fer una campanya de divulgació als mitjans de comunicació 
públics, habilitar un telèfon d’informació amb personal preparat, o donar formació 
als funcionaris i als cossos policials de cada municipi.  

Finalment, destaca que la proposició està en consonància amb el fet que 
Barcelona és la primera ciutat que ha creat un Consell Municipal LGBT i que ha 
estat declarada com a municipi respectuós amb la diversitat sexual.  

La Sra. Carmona expressa el ple suport del seu grup a la proposició, ja que està 
en consonància amb les seves conviccions i el seu treball de suport al moviment 
que ha protagonitzat i liderat el procés de canvi social, cultural i normatiu que 
reflecteix la llei a què es fa referència. Destaca que es tracta d’un moviment polític 
i social d’entitats i col·lectius que han impulsat la transformació social, cultural i de 
paradigma a través d’una llarga lluita, i que han fet possible que la política 
institucional assumís el repte de treballar per canvis legislatius i normatius que 
plasmessin el progrés que ja es dóna en les mateixes dinàmiques d’una societat 
que reclama més quotes d’igualtat.  

Afirma que aquest activisme ha treballat històricament per augmentar la qualitat 
democràtica de la societat, per millorar els nivells de convivència i per defensar la 
riquesa i la diversitat, i ha sabut interpretar el moment històric idoni per liderar el 
canvi en les percepcions, les idees i la manera quotidiana de relacionar-se, i aplicar 
allò que la norma inspira, amb unes escoles i un entorn social que eduquin en 
valors i en el respecte. Manifesta que volen reconèixer la feina i la lluita d’aquests 
col·lectius, que han situat a l’agenda política una realitat per poder transformar-la. 
Explica que consideren igualment important la necessitat de generar complicitat i 
aliances polítiques i institucionals amb altres administracions i realitats, com la 
Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans, tot creant una xarxa d’agents 
institucionals, polítics, administratius, cívics i associatius.  

Conclou que la llei contra l’homofòbia és una norma sense precedents que 
aposta per la igualtat de tracte i la llibertat sexual i de gènere, que castiga 
l’homofòbia i acaba amb la impunitat, que fa justícia a la lluita del moviment 
d’alliberament sexual i que preveu mesures per promoure la diversitat i combatre 
la discriminació. Afirma que, per tant, és un pas important d’un llarg camí. 
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La Sra. Pajares expressa el vot en contra del seu grup. Explica que creuen que, 
tot i que la Llei 11/2014 estableix l’impuls de la formació del personal funcionari o 
laboral, així com el deure d’intervenció del personal davant les situacions de risc o 
discriminació, és també excessivament intervencionista.  

Remarca que el marc normatiu ja obliga els poders públics a vetllar per la no-
discriminació, començant per la Constitució espanyola, que consagra el principi que 
tots els espanyols són iguals davant la llei sense distingir per raó de naixement, de 
raça, de sexe o de religió, o qualsevol altra condició o circumstància. A més, 
assenyala que el Codi penal preveu aquesta protecció, i fins i tot les circumstàncies 
que agreugen la responsabilitat criminal quan es comet un delicte per raons, entre 
d’altres, d’orientació sexual. Així mateix, recorda que l’Estatut català també 
protegeix d’aquesta discriminació i que la Unió Europea té un marc polític i 
legislatiu de referència en què la igualtat és el valor més important.  

D’altra banda, explica que creuen que no es pot fer una llei per a tots i cadascun 
dels ciutadans que formen part de col·lectius susceptibles de veure els seus drets 
vulnerats, ja que és una cosa inassumible des del punt de vista legislatiu. Afirma 
que el seu grup vol garantir els drets de totes les persones i evitar qualsevol tipus 
de discriminació, però que pensen que la Llei 11/2014 no és un instrument 
adequat per fer-ho. Manifesta que també creuen que no cal que la Generalitat 
promogui la implantació de la llei a tots els municipis, atès que Barcelona en 
concret ja disposa de suficients mecanismes de protecció davant situacions de 
discriminació contra tots els col·lectius, entre ells el col·lectiu LGBT. En relació amb 
això, assenyala que en el plenari del 30 de gener de 2015, a iniciativa del Grup 
d’UpB, es va aprovar una proposició en què s’instava el Govern a estudiar la 
possibilitat de creació d’un institut municipal de drets civils i qualitat democràtica. 
Pel que fa a això, recorda que el seu grup va votar-hi en contra perquè creia que la 
Regidoria de Drets Civils podia assumir la tasca que havia de desenvolupar aquest 
institut, així com la defensa dels drets del col·lectiu LGTB, potenciant la 
responsabilitat individual i el respecte als altres. D’altra banda, destaca que la 
recent creació de l’Agència pels Drets Civils i la No-Discriminació a l’Ajuntament de 
Barcelona té com a objectiu específic evitar els fenòmens de discriminació i 
fomentar la protecció de persones que pertanyen a col·lectius específics.  

La Sra. Sanz expressa el suport del seu grup a la proposició. Manifesta que 
creuen que és un èxit que avui Catalunya compti amb una llei contra l’homofòbia i 
que, a més a més, això s’hagi aconseguit gràcies al treball de les entitats i les 
associacions LGTB, tal com ha assenyalat la Sra. Carmona.  

Explica que el seu grup va denunciar fa poc, quan feia 100 dies de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei, que encara no s’hagués desplegat a escala municipal, ja que 
creuen que és un pas previ per a la seva eficàcia, tenint en compte que hi ha 
competències que corresponen als ajuntaments i d’altres que corresponen a la 
Generalitat. Afirma que, malgrat això, hi ha ajuntaments que ja estan desplegant-
la, com el de Montornès del Vallès, governat per ICV-EUiA. Destaca que en aquest 
municipi s’han dut a terme les accions següents: una campanya de divulgació de la 
llei entre la ciutadania; la creació d’un servei d’atenció i assessorament 
especialitzat en temes de diversitat sexual; la instància a la Generalitat perquè 
desenvolupi un protocol per acollir les denúncies de casos d’homofòbia, i el 
desenvolupament de tallers específics per al funcionariat, especialment els cossos 
de policia local, però també per a la ciutadania. D’altra banda, remarca que el Pla 
municipal per al col·lectiu LGTB ja incorpora mesures com la de treballar amb els 
cossos policials. Afirma que, per tant, hi ha coses que ja es poden fer directament, 
tot i que cal desplegar la llei per a altres coses, com l’aplicació del règim 
sancionador.  

Explica que darrerament alguns grups polítics, entitats i associacions han 
denunciat que hi ha llibreries, com la Casa del Llibre, que venen un llibre que és 
homòfob i LGTBfòbic. Precisa que el llibre es titula Comprender y sanar la 
sexualidad i que creuen que, amb l’aplicació de la llei, la seva venda seria 
sancionable. Manifesta que, per tant, vol aprofitar aquesta proposició per demanar 
a la regidora que intenti evitar que es produeixin casos com aquest a la ciutat i que 
expliqui si tenen instruments ja acordats amb la Generalitat per desenvolupar 
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articles com l’article 34.3 de la llei, que permet sancionar per via administrativa 
aquest tipus de pràctiques.  

La Sra. Vila pregunta a la Sra. Sanz si ha vist el llibre.  
La Sra. Sanz respon que la Sra. Carmona i ella mateixa han anat a la Casa del 

Llibre.  
La Sra. Vila afirma que, aleshores, és molt important que ho denunciïn.  
La Sra. Sanz manifesta que ho ha denunciat l’Observatori contra l’Homofòbia.  
La Sra. Vila explica que ningú no els ha fet arribar aquesta denúncia i que 

l’Ajuntament ofereix vies formals per denunciar aquest tipus de situacions a través 
de l’oficina de l’Agència pels Drets Civils i la No-Discriminació. Destaca que això els 
permet iniciar un procés en què s’analitza si hi ha un delicte o no darrere el fet 
denunciat i, segons sigui el cas, es porta a Fiscalia o es duu a terme un procés de 
mediació. Afirma que l’experiència els diu que, en casos com el que ha denunciat la 
Sra. Sanz, normalment hi ha un desconeixement per part de qui ofereix el 
producte, que l’acaba retirant un cop intervé l’Ajuntament.  

Manifesta que el Govern també donarà suport a la proposició perquè ja es 
treballa en aquesta línia. Explica que el que han fet fins ara és analitzar quines 
implicacions tenia el nou marc legal per a l’Ajuntament de Barcelona i anticipar-
s’hi, de manera que ja s’està donant compliment a moltes de les disposicions de la 
normativa. Afirma que, d’altra banda, han identificat els espais en què és 
fonamental coordinar-se amb la Generalitat. A més, destaca que tota aquesta 
anàlisi s’ha compartit amb el Consell Municipal LGTB, que s’ha establert un marc 
de treball per fer un seguiment de la implementació de la llei a Barcelona i que 
s’han fet les reunions oportunes amb la Direcció de Família, que és la que ha 
d’impulsar la llei.  

Pel que fa a la visibilització de la normativa, assenyala que es publicarà un text 
de lectura fàcil sobre la llei. Explica que es tracta d’un material pedagògic que 
edita l’Ajuntament en què es fa una contextualització, un resum i una interpretació 
de la normativa per facilitar-ne la comprensió. Precisa que es publicarà en breu i 
que se’n farà la difusió habitual a les entitats, a les persones dels consells 
participatius i als diferents equipaments municipals.  

Finalment, afirma que el Programa de Drets Civils, conjuntament amb el 
Departament de Recursos Humans, ja treballa en l’àmbit de la formació. Explica 
que fins ara es feia formació en qüestions de drets civils i ara es vol desenvolupar 
una formació concreta sobre la llei, però que estan esperant coordinar-se amb la 
Generalitat de Catalunya per establir les mateixes línies d’actuació.  

El Sr. Laporta manifesta que respecten el vot contrari del Grup del PP, però que 
tenen una visió totalment oposada a la d’aquest grup. Explica que pensen que 
Barcelona no pot romandre passiva davant les situacions de discriminació, tot i que 
ja hi hagi un marc normatiu o una sèrie de declaracions favorables a aquest 
posicionament. Afirma que creuen que, atès que hi ha una llei, cal fer el possible 
per implementar-la i per aplicar les sancions previstes quan correspongui. 

Agraeix el vot favorable del Grup del PSC i destaca la trajectòria d’aquest grup 
en el suport al col·lectiu LGTB. Opina que, amb la seva exposició, la Sra. Carmona 
ha millorat el contingut de la proposta. Pel que fa a la intervenció del Grup d’ICV-
EUiA, explica que el cas de Montornès del Vallès els ha servit d’inspiració per a la 
proposició i que comparteixen els comentaris de la Sra. Sanz sobre el llibre 
denunciat. Finalment, manifesta que celebren que el Govern ja hagi iniciat les 
actuacions necessàries per implementar la llei, i agraeix el seu vot favorable.  

La Sra. Pajares diu al Sr. Laporta que no es tracta de ser passius, sinó d’aplicar 
el marc normatiu que ja existeix en els diferents àmbits. Explica que ella ja ha 
detallat tots els instruments de què disposa la ciutat per lluitar contra la 
discriminació i que fan, al seu parer, que la proposició sigui innecessària.  

La Sra. Sanz diu a la Sra. Vila que creu que l’Observatori contra l’Homofòbia ha 
fet arribar la denúncia sobre el llibre al Govern municipal. Afirma que, si no és així, 
ja s’ocuparà ella de fer-ho. Explica que la Sra. Carmona i ella han vist el llibre i han 
demanat, juntament amb totes les entitats, que es retiri, però que la gerència de 
la llibreria els ha dit que no el retiraria perquè considera que no ataca ningú. Opina 
que, per tant, és important que l’Ajuntament de Barcelona hi intervingui.  
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La Sra. Vila expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Carmona expressa el vot 
favorable del PSC, la Sra. Pajares expressa el vot contrari del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
11. Que s’instal·li el servei de teleassistència avançada en tots els domicilis de 

persones grans o dependents, usuàries del Servei de Teleassistència, especialment 
els detectors de fum i de gas, per tal de garantir la seguretat d’aquestes persones, 
i, si s’escau habilitar una partida extraordinària en els pressupostos del 2015 i 
acompanyar-la d’un calendari amb detall de les dates previstes per completar la 
instal·lació dels dispositius fins arribar a la total cobertura dels usuaris del Servei 
de Teleassistència. 

 
La Sra. Martín recorda que en la darrera sessió de la Comissió es va presentar 

un informe sobre el servei de teleassistència i que, davant les dades sobre 
teleassistència avançada facilitades, el seu grup ja va manifestar la preocupació 
pel baix nombre d’aparells detectors de fum i de gas que hi ha instal·lats als 
domicilis de persones usuàries del servei. Pel que fa a això, remarca que, d’un 
total de 72.854 usuaris, només el 5,36% tenen detector de gas i el 4% detector de 
fum. Afirma que, davant l’increment d’incendis en habitatges de persones grans o 
dependents en els darrers mesos, alguns d’ells amb víctimes mortals, és 
imprescindible que el Govern municipal acceleri la instal·lació d’aquests aparells. 
Afegeix que cal tenir en compte que molts dels habitatges de persones grans no 
compten amb el manteniment o amb els requisits de seguretat òptims per evitar 
aquest tipus d’accidents. Tot seguit presenta el prec. 

La Sra. Fandos destaca que la instal·lació de dispositius perifèrics ha augmentat 
un 326% el 2014, i que cap sol·licitud de dispositiu perifèric ha quedat sense 
atendre. A més, remarca que els criteris tècnics de seguretat són els que 
determinen a qui s’instal·la els dispositius. Explica que seguiran treballant en la 
línia d’anar incrementant el volum d’instal·lacions, amb la voluntat que disposi 
d’aquests serveis tothom que els necessiti, però que no poden instal·lar-los de cop 
a totes les llars.  

La Sra. Martín afirma que no li convenç la resposta de la Sra. Fandos. Precisa 
que és evident que no cal instal·lar aquests serveis als domicilis que no els 
necessitin, i remarca que no demanen que això es faci en dos mesos, sinó que 
s’estableixi un calendari i, si no es pot disposar de prou recursos, s’habiliti una 
partida extraordinària. Reitera que només entre un 4% i un 5% dels domicilis 
compten amb aquests aparells, mentre que la inseguretat a la majoria de domicilis 
és màxima, ja que estan proliferant els incendis i accidents.  

Opina que la Sra. Fandos hauria de tenir més sensibilitat com a regidora de 
Qualitat de Vida i, com a mínim, hauria de fer l’esforç de fer aquesta campanya en 
el termini que consideri raonable, per tal d’evitar que torni a haver-hi tants 
accidents el proper hivern. Afirma que la seguretat de la gent gran és prou 
important per actuar de manera més positiva a favor d’aquestes persones, i 
demana a la Sra. Fandos que comenci a treballar de valent en aquest sentit, sense 
escatimar esforços ni diners.  

La Sra. Fandos manifesta que no pot permetre que es digui que no treballen de 
valent, i encara menys que hi ha incendis perquè no s’ha instal·lat la 
teleassistència.  

Explica que avui el diari britànic The Guardian publica una notícia que diu que el 
Regne Unit hauria de prendre exemple de Barcelona pel que fa a la teleassistència, 
ja que, malgrat l’austeritat i les retallades del Govern central, la ciutat ha continuat 
proveint aquest servei. Demana a la Sra. Martín que, en comptes de donar-li 
lliçons i fer demagògia, digui al Govern de l’Estat que els deixi d’aplicar retallades.  
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Conclou que el servei de teleassistència funciona bé i s’instal·la a tothom que el 
necessita, i reitera que seguiran ampliant-lo.  

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
12. Que el Govern municipal ens actualitzi la xifra del nombre d’ajuts i la 

despesa en l’àmbit de la pobresa energètica al llarg de 2014 i aquest inici de 2015, 
que ens lliuri per escrit aquestes dades, i informi de les negociacions amb les 
companyies subministradores sobre aquesta qüestió. 

 
La Sra. Sanz presenta el prec, i recorda que es va aprovar una proposició del 

seu grup que demanava que es negociés amb les companyies subministradores per 
assolir una quitança amb relació als deutes de les persones que pateixen pobresa 
energètica.  

La Sra. Fandos explica que el 2014 es van atorgar 4.032 ajuts econòmics per als 
subministraments de la llar, que representen un 188% més que l’any 2012. Precisa 
que el 2012 es van donar 1.399 ajuts i el 2013, 2.957. Destaca que els 4.032 ajuts 
del 2014 sumen un import total de 634.000 euros, que suposa un increment del 
152% respecte al 2012. D’altra banda, explica que els dos primers mesos del 2015 
ja s’han atorgat un total de 862 ajuts per un import de 129.000 euros, i hi ha 
prevista una reserva d’uns 3 milions d’euros per a tot el 2015.  

Quant a les negociacions amb les companyies, manifesta que es mantenen els 
convenis signats amb Endesa i Gas Natural perquè els informin amb antelació de 
qualsevol tall de subministrament per tal de poder evitar-lo. A més, remarca que 
amb Endesa s’ha acordat incloure un fullet informatiu sobre els serveis d’atenció a 
la pobresa energètica, i ara se’n fa una tramesa a 700.000 llars. Afirma que també 
s’està negociant un nou conveni perquè la companyia estigui obligada a explicar a 
la factura els avantatges del bo social.  

D’altra banda, explica que s’ha contactat amb la Fundació Ecoserveis, associada 
amb la Fundació ABD, per desenvolupar un programa de voluntaris contra la 
pobresa energètica. A més, informa que el 2014 s’han dut a terme 33 tallers 
d’eficiència energètica, 34 punts d’informació i 8 presentacions, entre altres 
activitats.  

La Sra. Sanz agraeix la informació, que opina que demostra que el problema de 
la pobresa energètica no deixa d’estendre’s a la ciutat, igual com passa en altres 
municipis catalans.  

Pel que fa a les negociacions, manifesta que són conscients que hi ha uns 
protocols i que s’està arribant a alguns acords per donar-los a conèixer, però que 
la proposició del seu grup anava en la línia que s’exerceixi algun tipus de pressió 
per aconseguir una quitança dels deutes. Afirma que saben que això és difícil, però 
que volen saber si, com a mínim, s’ha plantejat.  

Explica que fa poc el conseller d’Empresa i Ocupació va dir al Parlament de 
Catalunya que cap família del país patia problemes de pobresa energètica, cosa 
que afirma que no és certa, tal com han denunciat les entitats i l’Aliança contra la 
Pobresa Energètica. Remarca que, per contra, cada vegada hi ha més famílies que 
pateixen pobresa energètica i a les quals no els arriben els ajuts, a vegades per 
desconeixement.  

Opina que és inacceptable que avui la Generalitat no estigui fent res per 
combatre aquest problema i els ajuntaments siguin els únics que hi destinen 
recursos. Afirma que, per tant, els ajuntaments són els primers interessats a 
procurar que la Generalitat faci quelcom i a reduir les xifres. En relació amb això, 
explica que no sap si s’ha pensat desenvolupar algun programa per revisar 
l’eficiència de les instal·lacions amb l’objectiu de reduir els consums, que remarca 
que, a la llarga, són una despesa social. A més, opina que cal pressionar al màxim 
les empreses subministradores, ja que l’únic que s’està fent és pal·liar els efectes 
socials negatius d’aquest problema, sense qüestionar els grans beneficis que tenen 
les empreses que presten aquests serveis, que són drets bàsics de la ciutadania. 
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Conclou demanant que es continuïn intensificant les negociacions i la implicació 
política per evitar aquest problema. 

La Sra. Fandos manifesta que estan d’acord a seguir intensificant aquestes 
accions. Explica que fan el que poden dins el marc de les seves competències, que 
és donar suport a les famílies que ho necessiten, i que continuaran treballant amb 
la Generalitat perquè, en la mesura del possible, pressioni les companyies perquè 
assumeixin una part de les despeses.  

 
Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
13. A què és deguda la disminució de l’activitat inspectora en establiments 

alimentaris en els darrers anys, respecte la seguretat i higiene dels aliments? 
Sol·licitem ens sigui lliurada còpia per escrit de la resposta. 

 
Es contestarà per escrit. 
 
14. Quin és el capteniment del Govern davant l’incompliment d’iniciar el procés 

de renovació dels representants de les persones amb discapacitat al Consell Rector 
de l’IMD d’acord amb el que s’ha estat fent des dels seus inicis? 

 
La Sra. Díaz manifesta que donen la pregunta per substanciada.  
La Sra. Fandos assenyala que la Sra. Rognoni no ha pogut assistir a la sessió i 

que, per tant, respondrà el Sr. Lamiel.  
El Sr. Lamiel explica que ahir es va reunir la Comissió Executiva de l’Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat i que els membres del Consell Rector i 
representants de les persones amb discapacitat també els van formular aquesta 
pregunta. Afirma que van respondre que ho tenen tot a punt per fer unes noves 
eleccions, atès que ja es disposa d’una normativa aprovada i d’un cens, tot i que 
caldrà actualitzar-lo.  

La Sra. Díaz assenyala que els grups no coneixen la nova normativa i haurien de 
poder dir-hi alguna cosa. Remarca que les últimes notícies que tenen sobre aquest 
tema són de fa gairebé dos anys, quan el Govern va proposar crear el consell de 
participació de persones amb discapacitat.  

Explica que actualment, segons el reglament intern, hi ha un buit legal respecte 
a les eleccions, ja que no s’estableix de manera fidedigna que hagin de ser cada 
quatre anys, tot i que s’han convocat set vegades al llarg de 28 anys. D’altra 
banda, recorda que l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat és l’únic 
organisme municipal amb capacitat executiva que admet l’elecció directa dels 
membres del seu Consell Rector. Afirma que, per tant, no entenen que s’hagi 
esperat a acabar la darrera sessió del mandat i que faran les consultes pertinents 
per aclarir-ho.  

El Sr. Lamiel precisa que la normativa electoral és la que es va aprovar fa uns 
anys en el Consell Rector. D’altra banda, afirma que, d’acord amb els articles 7 i 8 
dels estatuts, s’iniciarà aquest procés a l’entorn de la renovació de l’equip 
municipal.  

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
15. Com valora la Regidoria de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports 

l’import destinat en el pressupost del 2015 de l’Ajuntament de Barcelona a la 
partida 2312 destinada a "Atenció i suport als individus i a les famílies"? 

 
La Sra. Martín explica que en els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona per 

al 2015 s’ha produït una disminució d’un 25,48% en la partida 2312, «Atenció i 
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suport als individus i les famílies». Precisa que s’hi destinen 1.476.678 euros, que 
representen 505.017,90 euros menys que el 2014, quan es van preveure 
1.981.696 euros. A continuació formula la pregunta. 

La Sra. Fandos assenyala que es tracta d’una qüestió de canvis en l’organització 
pressupostària que s’explicarà tot seguit.  

La Sra. Figuerola precisa que la partida a la qual es refereix la Sra. Martín és la 
global, però que la partida específica on hi ha hagut un canvi és la 2312.2. Explica 
que en aquesta partida hi entrava el Programa d’atenció als menors 
indocumentats, de 190.000 euros; el personal de gestió de conflictes que treballa 
al carrer, de 697.000 euros, i una part lliure per a imprevistos. Assenyala que l’any 
passat hi havia 946.000 euros en aquesta partida, dels quals només se’n van 
gastar 919.000 perquè no es va gastar tota la part d’imprevistos. Explica que 
aquest any aquesta partida s’ha quedat en 10 euros, que és una quantitat que 
sempre es deixa per no haver de demanar l’obertura d’una nova partida si s’ha de 
tornar a utilitzar, i aquests diners han passat a la partida 2314.3. Afegeix que 
enguany s’ha dotat la partida amb 953.000 euros a causa de la revisió de preus 
dels dos contractes que inclou.  

La Sra. Martín opina que l’explicació de la Sra. Figuerola embolica més les coses. 
Afirma que té el pressupost a la mà i que hi ha una sola partida, que disminueix en 
505.000 euros. A més, explica que ha consultat el pressupost de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials i ha vist que només augmenta un 3,03% globalment.  

D’altra banda, remarca que l’any passat es van pressupostar 500.000 euros per 
a despeses energètiques i aquest any es torna a pressupostar el mateix import. A 
més, explica que no entén que es posi aquest import en un altre lloc amb un altre 
nom. Opina que es barregen els conceptes i es crea confusió, i manifesta que 
espera poder aclarir què és el que el Govern ha gastat realment en aquestes 
partides quan es presenti la liquidació del pressupost.  

La Sra. Figuerola diu a la Sra. Martín que un dia li poden explicar bé els 
pressupostos, ja que no és fàcil entendre’ls. Remarca que una cosa és la partida 
sobre la qual s’ha preguntat, que són uns programes de l’Àrea, i una altra cosa són 
els pressupostos de l’Institut Municipal de Serveis Socials. Explica que, en un 
moment determinat, els diners de l’Institut estan a l’Àrea i als districtes, però que 
després es traspassen als diferents òrgans. Afirma que, per tant, en funció del 
moment en què es miri el pressupost, els diners estan en un lloc o en un altre. 
Manifesta que, tot i això, el que és inqüestionable és que del 2011 al 2014 el 
pressupost global ha pujat un 43%.  

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
16. Quina es la previsió de nova contractació d’educadors i educadores socials al 

llarg de 2015? 
 
El Sr. Gomà dóna per substanciada la pregunta.  
El Sr. Miret explica que encara han d’acabar de reflexionar sobre la redistribució 

dels educadors i els treballadors socials, però que estan en disposició de plantejar 
un increment d’educadors i educadores socials semblant als que es van efectuar el 
2011-2012 i el 2013-2014, en què es van incorporar vuit i sis nous educadors, 
respectivament.  

El Sr. Gomà agraeix la informació i manifesta que qualsevol increment 
d’educadors socials serà benvingut, atès el dèficit històric d’aquests professionals a 
l’Ajuntament de Barcelona, on recorda que es va fer l’esforç d’incrementar de 
manera substancial el nombre de treballadors i treballadores socials per tal 
d’assolir les ràtios legals, però encara no s’ha assolit la ràtio d’educadors i 
educadores socials. En aquest sentit, opina que en aquest mandat no s’ha fet 
l’esforç necessari per arribar a aquesta ràtio, i afirma que els hauria agradat que 
s’hagués fet un esforç equivalent al que es va fer en el mandat anterior en relació 
amb els treballadors i treballadores socials, per tal de fer front a l’increment 
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substancial de necessitats socioeducatives que s’ha produït en els últims anys, 
sobretot als barris més fràgils de la ciutat. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
17. Quan es té previst tenir habilitat un espai per acollir el Centre Unificat de 

Recursos i Serveis LGBT? 
 
Es contestarà per escrit. 
 
18. Quins convenis, contractes i acords s’han fet des de l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Institut Barcelona Esports amb la NBA des de l’inici de la legislatura? 
Per quin import? 

 
Es retira. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
19. Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada a la Comissió 

de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports de 17 de febrer de 2015, amb el 
contingut següent: "La Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports 
acorda: Instar al Govern de la ciutat que lideri un acord amb la Generalitat de 
Catalunya, per a què abans que finalitzi el mandat, defineixin un pla d’acció urgent 
que permeti, la posta en funcionament dels equipaments per a persones amb 
discapacitat de forma imminent". 

 
La Sra. Díaz dóna el seguiment de proposició per substanciat.  
El Sr. Lamiel recorda que, en la sessió del mes de febrer, se’ls va demanar que, 

juntament amb la Generalitat, lideressin un pla d’acció per a la posada en marxa 
imminent dels equipaments per a persones amb discapacitat. Afirma que aquest 
pla ja existeix i que el lideratge de l’Ajuntament és bastant clar en aquest àmbit. 

Destaca que s’han posat en marxa els equipaments d’Estimia, de la Fundació 
Catalana per a la Paràlisi Cerebral, d’ASPACE i d’Amílcar. Assenyala que en el cas 
d’Amílcar s’havia demanat que es posés l’equipament a disposició de l’atenció de 
persones amb discapacitat intel·lectual, cosa que ja s’ha concretat. D’altra banda, 
explica que, després de reunions recents, saben que Mas Sauró es posarà en 
funcionament en breu amb un nombre important de places. Afirma que, a més, la 
Generalitat els ha dit que prioritza tots els equipaments de persones amb 
discapacitat.  

Explica que també s’han reunit amb la Fundació Via Guasp i han establert 
conjuntament un programa Respir per començar a posar en funcionament unes 
places d’urgència, a l’espera que la Generalitat pugui concertar algunes places més 
amb aquesta entitat. Finalment, assenyala que també hi ha la voluntat de poder 
concertar algunes places amb les fundacions Sant Pere Claver i Pere Mitjans en un 
futur proper.  

La Sra. Díaz agraeix les explicacions del Sr. Ramon Lamiel. Remarca que la 
posada en marxa de centres com els d’ASPACE, Auxilia, la Fundació Catalana per a 
la Paràlisi Cerebral i Mas Sauró és fruit d’una iniciativa de la Comissió, i que s’han 
obert parcialment gràcies a un conveni de l’Ajuntament amb la Generalitat. En 
aquest sentit, recorda que justament els mes passat van proposar que 
l’Ajuntament liderés aquest nou conveni per tal de fer possible la inauguració del 
centre de Sant Pere Claver i el de Taulat, de la Fundació Pere Mitjans. Subratlla 
que aquests centres, tot i estar equipats, estan tancats, en un context d’increment 
de la demanda de places, sobretot per a joves amb problemes de salut mental, 
que és el col·lectiu al qual s’adreça el centre de Sant Pere Claver. Així mateix, 
remarca que hi ha 7.700 persones grans en llista d’espera per a residències i que 
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hi ha residències per a persones amb discapacitat tancades a l’espera de 
finançament. En relació amb això, destaca que l’equipament de Taulat dóna 
cobertura a persones amb discapacitat que tenen una certa autonomia.  

Afirma que no troba satisfactòria la resposta del Govern, sobretot de cara a les 
entitats que han liderat aquests projectes, que assenyala que acostumen a 
endeutar-se més del que poden perquè es creuen la labor social que fan. Explica 
que no demanen que l’Ajuntament assumeixi competències que no li pertoquen, 
sinó que hi hagi un reconeixement de deute de la Generalitat, per tal de poder 
defensar les entitats i els ciutadans.  

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
20. Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l’estat d’execució del prec següent, acceptat pel Govern municipal en la sessió de 
24 d’octubre de 2014 a instàncies del Partit Popular: Que des del Govern municipal 
s’habiliti l’espai interior de l’edifici "K" del recinte de l’antiga fàbrica Fabra i Coats, 
per poder instal·lar-hi uns vestidors, dutxes i lavabos, així com un magatzem i la 
seu del Club Esportiu Fabra i Coats, i en aquest sentit, s’incorpori als Pressupostos 
de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 2015 una partida a tal efecte. 

 
Es contestarà per escrit. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
21. Què el Govern municipal informi sobre el grau d’execució de la proposició 

aprovada a la anterior sessió d’aquesta comissió amb el contingut següent: La 
Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports acorda: 1. Instar al 
Govern municipal a que avaluï l’abast i l’eficàcia dels Programes i Serveis d’atenció 
a les dones que pateixen violència masclista per tal de verificar que la resposta 
institucional responen a les necessitats socials existents. 2. Reforçar a nivell de 
personal i recursos econòmics tots els programes de sensibilització, prevenció, 
atenció i recuperació dirigits a les dones que pateixin violència masclista. 

 
La Sra. Sanz dóna el seguiment de proposició per substanciat. 
 
La Sra. Vila assenyala que aquesta proposició és va aprovar en l’última sessió de 

la Comissió, en la qual ja van informar tant dels imports econòmics com del 
funcionament dels serveis i les innovacions que s’hi han fet. Recorda que també 
van parlar de l’espai de coordinació que s’ha creat a través dels professionals de la 
xarxa del Circuit Barcelona contra la violència vers les dones. Explica que la 
setmana passada es va fer una trobada i estan esperant les conclusions tècniques 
d’aquesta sessió, tot i que el grup de treball seguirà amb la seva tasca. Conclou 
que s’està tirant endavant l’espai de debat i anàlisi dels serveis que es va 
sol·licitar.  

La Sra. Sanz manifesta que han presentat el seguiment perquè en l’última 
sessió de la Comissió es va dir que s’estava treballant força en aquesta qüestió i 
que l’avaluació estava bastant avançada. Explica que, per tant, han cregut que era 
important saber si ja se’ls podia fer arribar algun document.  

Recorda que, en el marc d’aquella sessió, van dir que el fet que hi hagi alguna 
dona en risc de patir violència masclista significa que cal dedicar tots els esforços i 
recursos possibles a evitar que això passi a la ciutat. Afirma que, per tant, és 
necessari disposar d’aquesta avaluació. 

Opina que, en paral·lel a la reunió que ha esmentat la Sra. Vila, valdria la pena 
convocar una reunió extraordinària amb les entitats dels districtes, que a vegades 
són els primers referents en aquesta qüestió, per veure cap a on s’ha d’anar, què 
cal reforçar, etc. En aquest sentit, manifesta que els agradaria que la Sra. Vila 
expliqués si té dissenyat aquest procés, que va més enllà del curt termini d’una 
reunió concreta.  
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La Sra. Vila afirma que és veritat que els districtes i els serveis del territori 
tenen un paper molt important en els casos de violència masclista, ja que treballen 
amb l’entorn social més immediat de la dona. Explica que, per tant, l’àmbit de 
serveis del Districte intervindrà en la diagnosi que facin els grups de treball si s’hi 
detecten mancances o aspectes millorables. D’altra banda, assenyala que 
posteriorment s’analitzarà la manera d’involucrar la societat civil i les entitats de 
dones que hi ha al territori en aquesta avaluació, sobretot a través dels punts 
d’informació i atenció a les dones (PIAD), que també fan aquesta tasca en el marc 
dels consells de dones.  

 
Es dóna per tractada. 
 

VI) Mocions 
 
La Sra. Sanz dóna per finalitzada la darrera sessió del mandat. Agraeix a tots els 

regidors i regidores la seva paciència i la seva col·laboració amb la presidència, i 
desitja molts encerts a tots els grups municipals.  

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

20.50 h. 
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Acta de la sessió extraordinària de 28 d'abril de 2015, aprovada en sessió 
del Consell Municipal del 10 de juny de 2015 
 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 28 d'abril de 2015, 

s'hi reuneix la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports, sota la 
presidència de l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. 
Srs.: Raimond Blasi i Navarro, Francina Vila i Valls, Joan Puigdollers i Fargas, 
Immaculada Moraleda i Pérez, Nuria Carmona Cardoso, Glòria Martín Vivas, Belén 
Pajares Ribas, Ricard Gomà Carmona i Joan Laporta Estruch, assistits per la Sra. 
Sonia Castañer González per delegació del secretari general de la Corporació, que 
certifica. 

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Maite Fandos i Payà, Irma Rognoni i 
Viader, Pilar Díaz López, Sara Jaurrieta Guarner i Ángeles Esteller Ruedas. 

S'obre la sessió a les 16,45 h. 
 
Propostes a dictaminar 
 
Propostes d'acord 
 
1. Aprovar l’expedient 20150255 de reconeixement de crèdit per un import de 

42.000,30 euros, IVA inclòs, atesa la necessitat de regularitzar despeses a favor 
d'Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., amb NIF, núm. B82846817, realitzades 
durant l’any 2013 pel concepte consums elèctrics CSS el Clot Camp de l’Arpa del 
carrer La Corunya, 3-5, i no reconegudes en l’exercici que li corresponien; 
autoritzar, disposar i obligar la despesa per un import de 42.000,30 euros, IVA 
inclòs, amb càrrec al pressupost de 2015 i partida pressupostària 0201 – 22100 – 
93312, a favor d'Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U, amb NIF núm. B82846817. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 

Part decisòria / Executiva 
 
Propostes d'acord 
 
2. Inadmetre a tràmit la qüestió incidental de nul·litat d’actuacions que Club 

Union Deportivo Hebron-Taxonera, presenta davant l’Ajuntament de Barcelona, en 
data 27 de febrer de 2015, contra la resolució de la Regidora del Districte, de 9 de 
febrer de 2015 d’adopció de mesures provisionals sobre el contracte 08C00009, 
ratificada per la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports en data 
17 de març de 2015, que l’interessat haurà de substanciar davant la Secció 
Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, a l’empara d’allò establert a l’article 131 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa; desestimar la suspensió de 
l’executivitat sol·licitada a l’espera de que la sentència núm. 901/2014, dictada el 
dia 13 de novembre de 2014, per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el rotlle 
d’apel·lació núm. 8/2012, interposat per la Fundació Marcet contra l’Ajuntament de 
Barcelona, guanyi fermesa moment en el qual s’executarà la mateixa en els seus 
propis termes, en tant que tenint continuïtat la concessió, en idèntiques condicions 
a les inicials, per motius d’interès públic inherent a l’activitat que es desenvolupa 
en l’equipament i molt especialment la dels usuaris en edat escolar, no es 
produeixen perjudicis de reparació impossible o difícil, segons allò establert a 
l’article 104 de la Llei 30/1992, de de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; desestimar 
l’emplaçament de la mercantil Ciutat Esportiva Vall d'Hebron Taxonera, SL, en tant 
que no ostenta, segons allò establert a l’article 34 de la Llei 30/1992, drets o 
interessos legítims directes que puguin resultar afectats per la resolució 
recorreguda; notificar la present resolució a Club Unión Deportivo Vall d'Hebron-
Taxonera i donar-ne compte a l’Òrgan jurisdiccional esmentat. 
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La Sra. Vila expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Moraleda expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Martín expressa l'abstenció del PP, el Sr. Gomà expressa 
l'abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable d’UpB. S'aprova. 

 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

16.55 h. 
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Comissió de Presidència i Règim Interior 
 
 

Acta de la sessió de 18 de març de 2015, aprovada en sessió del Consell 
Municipal del 10 de juny de 2015 
 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 18 de març de 
2015, s’hi reuneix la Comissió de Presidència i Règim Interior, sota la presidència 
de la Ima. Sra. Belén Pajares Ribas. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: 
Joaquim Forn i Chiariello, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Sònia 
Recasens i Alsina, Gabriel Colomé Garcia, David Escudé Rodríguez, Guillem Espriu 
Avendaño, Ángeles Esteller Ruedas, Ricard Gomà Carmona, Joaquim Mestre 
Garrido, i Joan Laporta i Estruch, assistits per la tècnica jurídica, Sra. Anna Martori 
i Salichs, qui actua per delegació del secretari general de la Corporació, Sr. Jordi 
Cases i Pallarés, i certifica. 

També hi són presents els Srs.: Carles Agustí i Hernández, comissionat de 
Participació Ciutadana i Associacionisme; Carles Arias i Casal, gerent de Recursos 
Humans i Organització; Agustí Abelaira Dapena, director de Serveis Generals, i 
Alfred Lacasa i Tribó, director de Serveis Jurídics. 

Excusen la seva absència la Ima. Sra. Montserrat Sánchez Yuste, i els Ims. Srs.: 
Antoni Vives i Tomàs i Xavier Mulleras Vinzia. 

S’obre la sessió a les 10:05 hores. 
 
 

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

II) Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 
1. Del gerent municipal, de 27 de febrer de 2015, que autoritza i disposa la 

despesa per al contracte de lloguer del local entitat 1-B pis principal de la planta 
primera de l’immoble situat al carrer Carme, 16, a favor de Fundación APIP-ACAM, 
per als exercicis 2015 a 2018, i per un import de 262.911,84 euros. 

 
2. Districte de Ciutat Vella 
Del gerent municipal, de 27 de febrer de 2015, que adjudica el contracte relatiu 

al servei de control d’accés i manteniment dels urinaris públics al districte de Ciutat 
Vella reservat a centres especials de treball a Integración Social de Minusválidos, 
per als exercicis 2015 i 2016, i per un import de 106.359,00 euros. 

 
3. Districte de Ciutat Vella 
Del gerent municipal, de 27 de febrer de 2015, que adjudica el contracte relatiu 

a l’arrendament i manteniment de dues cabines sanitàries a Proyec Instalación 
Material Urbano, per als exercicis 2015 i 2016, i per un import de 86.742,48 euros. 

 
4. Districte de Sant Andreu 
Del gerent municipal, de 27 de febrer de 2015, que adjudica el contracte de 

serveis de vigilància de l’edifici Pallach i OAC, a Cis Compañia Integral Seguridad, 
SA, per als exercicis 2015 i 2016, i per un import de 122.694,00 euros. 

 
5. Del gerent de recursos, de 12 de febrer de 2015, que convoca el procediment 

de selecció per a la cobertura, mitjançant interinatge administratiu, de 6 places per 
a la categoria de tècnic/a mitjà/ana en infermeria del SPEIS. 
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6. Del gerent de recursos, de 17 de febrer de 2015, que convoca i aprova les 
bases d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de suport 3 (família 
General) adscrit a la Divisió d’Operacions de la Direcció del SPEIS. 

 
7. Del gerent de recursos humans i organització, de 13 de febrer de 2015, que 

reintegra a la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona, procedent del Consorci 
d’Educació de Barcelona, la funcionària Sra. Tania Ramirez Camps i la nomena per 
ocupar un lloc de treball de suport 4 (família General), amb complement de 
destinació nivell 16 i adscripció a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona 
(Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació). 

 
8. Del gerent de recursos, de 16 de febrer de 2015, que reintegra a la plantilla 

de l’Ajuntament de Barcelona, procedent del Consorci de Ciències Naturals de 
Barcelona, la contractada laboral Sra. Maria Dolores Burzaco Mayo i la nomena per 
ocupar un lloc de treball de tècnica 3 (família de Gestió i Administració), amb 
complement de destinació nivell 22 i adscripció a la Comissió Interdepartamental 
BCN Ciutats Educadores de la Direcció de Relacions Internacionals (Gerència de 
Recursos). 

 
9. Del gerent de recursos, de 16 de febrer de 2015, que reintegra a la plantilla 

de l’Ajuntament de Barcelona, procedent de l’Institut Municipal de Serveis Socials 
de Barcelona, la funcionària Sra. Gemma Blasco Callao i la nomena per ocupar un 
lloc de treball de gestió de projectes 2 (família General), amb complement de 
destinació nivell 24 i adscripció al Departament de Serveis a les Persones i al 
Territori (Gerència del Districte d’Horta-Guinardó). 

 
10. Del gerent de recursos, de 16 de febrer de 2015, que nomena la Sra. M. 

Judith Romera Pascuas per ocupar un lloc de treball de tècnica 2 (família de Gestió 
i Administració), amb complement de destinació nivell 24 i adscrita a la Direcció 
Operativa de Promoció de la Ciutat (Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació). 

 
11. Del gerent de recursos, de 16 de febrer de 2015, que nomena la Sra. Julia 

Suriol Rubio per ocupar un lloc de treball de tècnica 2 (família Serveis Urbanístics i 
d’Obra), amb complement de destinació nivell 24 i adscripció al Departament de 
Llicències d’Activitats (Gerència Adjunta d’Urbanisme). 

 
12. Del gerent de recursos humans i organització, de 13 de febrer de 2015, que 

nomena la Sra. M. Isabel López Garcia per ocupar un lloc de treball de suport 3 
(família General), amb complement de destinació nivell 18 i adscripció al Servei de 
cerca i gestió de continguts del Departament de Projectes de Gestió de la 
Informació (Gerència de Recursos). 

 
13. Del gerent de recursos, de 16 de febrer de 2015, que nomena la Sra. Maria 

Becares Ferrés per ocupar un lloc de treball de gestió de projectes 2 (família 
General), amb complement de destinació nivell 24 i adscripció a la Direcció de 
Serveis a les Persones i al Territori (Gerència del Districte de Sant Andreu). 

 
14. Del gerent de recursos humans i organització, de 17 de febrer de 2015, que 

reintegra a la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona, procedent de l’Institut 
Municipal d’Hisenda de Barcelona, la funcionària Sra. Rocio Pérez Rodríguez i la 
nomena per ocupar un lloc de treball de suport 3 (família General), amb 
complement de destinació nivell 18 i adscripció al Departament de Comunicació de 
la Direcció de Serveis Generals (Gerència del Districte de Ciutat Vella). 

 
15. Del gerent de recursos, de 2 de març de 2015, que nomena el Sr. Jorge 

Roldán Graus per ocupar un lloc de treball de cap de secció 2 (família General), 
amb complement de destinació nivell 22 i adscripció al Departament de Gestió de 
Recursos de Protocol (Direcció de l’Alcaldia). 
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16. Del gerent de recursos, de 2 de març de 2015, que nomena la Sra. M. 
Àngeles Morentín Giné per ocupar un lloc de treball de cap de secció 2 (família 
General), amb complement de destinació nivell 22 i adscripció a la Majordomia de 
la Direcció Tècnica de Protocol (Direcció de l’Alcaldia). 

 
17. De l’alcalde, de 6 de març de 2015, que nomena, com a personal eventual, 

la Sra. Andrea Suñé Pardo en el lloc de tècnica 3 (família Serveis suport polític), 
amb complement de destinació nivell 22 i adscripció a la Direcció Tècnica de 
Premsa (Direcció de l’Alcaldia). 

 
18. Del gerent de recursos, de 12 de febrer de 2015, que designa els membres 

de la Comissió de Selecció per a l’ampliació en 80 persones de la borsa de treball, 
en la categoria de tècnic/a superior en gestió, i per a la constitució específica d’una 
borsa de 20 persones per a cobrir amb tècnics superiors en gestió els projectes 
europeus que l’IMI en resulti adjudicatari. 

 
19. Del gerent de recursos, de 12 de febrer de 2015, que designa els membres 

de la Comissió de Selecció per a l’ampliació en 50 persones de la borsa de treball, 
en la categoria de tècnic/a superior en psicologia. 

 
20. Del gerent de recursos, de 12 de febrer de 2015, que designa els membres 

de la Comissió de Selecció per a l’ampliació en 30 persones de la borsa de treball, 
en la categoria de tècnic/a superior en pedagogia. 

 
21. Del gerent de recursos, de 12 de febrer de 2015, que modifica la composició 

de la Comissió de Selecció de la convocatòria per a l’ampliació de la Borsa de 
Treball de tècnic/a superior en Arquitectura. 

 
22. De l’alcalde, de 9 de març de 2015, que designa els membres del Tribunal 

qualificador de la convocatòria de 2 places d’intendent/a de la GUB, mitjançant 
concurs-oposició (1 plaça en torn lliure i 1 places en torn de promoció interna). 

 
23. De l’alcalde, de 9 de març de 2015, que designa els membres del Tribunal 

qualificador de la convocatòria d’1 plaça d’intendent/a major de la GUB mitjançant 
concurs-oposició en torn lliure. 

 
24. De l’alcalde, de 9 de març de 2015, que designa els membres del Tribunal 

qualificador de la convocatòria de 4 places d’inspector/a de la GUB, mitjançant 
concurs-oposició (2 places en torn lliure i 2 places en torn de promoció interna). 

 
Acords de la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2015: 

 
25. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Sanchez Carreres 

(mat. 26220) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 
categoria professional de Tècnica 3, amb destinació al Departament d’Obres i 
Manteniment del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on desenvolupa el lloc de treball 
de 80.30.OP.20, i l’activitat privada per compte d’altri com a suport tècnic 
administratiu a l’Hospital Benito Menni, en tant que aquesta activitat secundària no 
figura compresa en les causes d’incompatibilitat previstes legalment; 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; autoritzar 
la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Eva Sanchez Carreres (mat. 26220) entre la 
seva activitat municipal, i l’activitat privada com a arquitecte per compte propi, 
excloent del seu exercici qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal 
de Barcelona, per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la 
privada; d’altra banda, la present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
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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; la dedicació professional a les dues activitats 
sol·licitades no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a 
l’Administració Pública i en horari no coincident amb el municipal. I, en tot cas, les 
presents autoritzacions perdran 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 i Règim Interior. 

 
26. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Domingo Ferrerons (mat. 

73274) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la categoria 
professional de Tècnic Superior en Psicologia, amb destinació a l’EAIA Nou Barris 
de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, on desenvolupa el lloc de 
treball de Tècnic 3 (80.30.SS.20), i l’activitat pública com a tutor de Grau en 
Educació Social, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, de la Universitat 
Oberta de Catalunya, a temps parcial, per al curs acadèmic 2014-2015 des del 25 
de febrer de 2015 fins al 31 de juliol de 2015 i pròrrogues que es puguin produir 
en aquest contracte de treball, d’acord amb allò que preveu l’article 3 i següents 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
administracions públiques i l’article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat en 
relació a l’article 7 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de Mesures 
administratives i d’organització, que estableix la concurrència d’interès públic en 
relació amb les tasques de tutoria i consultoria del personal docent col·laborador 
de la Universitat Oberta de Catalunya. L’activitat secundària no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no 
coincident amb el municipal. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i 
Règim Interior. 

 
27. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Maria Boronat Pujals 

(mat. 73607) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Gràcia, on desenvolupa el lloc 
de treball de Tècnic 3, i una activitat privada d’arquitecte per compte propi, 
excloent del seu exercici qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal 
de Barcelona, per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat pública i la 
privada; la seva dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 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. I, en tot cas, 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 i Règim Interior. 

 
28. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª Carmen López 

Herrerías (mat. 805044) entre la seva activitat municipal com a funcionària 
interina, amb la categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb 
destinació a l’EBM El Cotxet de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament 
amb les funcions pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i l’activitat privada a 
la Fundació Pere Tarrés, com a educadora de suport, atès que aquesta activitat 
secundària no figura compresa en les causes d’incompatibilitat previstes 
legalment; la suma de jornades de l’activitat pública i l’activitat privada no podrà 
superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50% ni podrà 
haver coincidència horària entre les dues jornades i, 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 
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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. Donar-ne compte a la 
Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
29. Autoritzar, amb efectes 1 d’octubre de 2014, la compatibilitat sol·licitada per 

la Sra. Anna Ferrer Giménez (mat. 19960) entre la seva activitat municipal com a 
funcionària de carrera amb la categoria de tècnica superior de gestió, amb 
destinació a la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona, on desenvolupa les 
funcions pròpies d’un lloc de treball de Gestor de Projectes 1, i una segona activitat 
en el sector públic com a consultora per entitats multilaterals per a governs 
llatinoamericans en temes de seguretat viària: Banco Mundial, Banco 
Interamericano para el Desarrollo, Confederación Andina de Fomento y altres, 
sempre que l’assessorament sigui per supòsits concrets i l’assignació d’encàrrecs 
sigui per concurs públic o per requerir especials qualificacions, d’acord amb allò 
que preveu l’article 6 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal de les administracions públiques. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la citada Llei 53/1984, en 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. I, en tot cas, 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 i 
Règim Interior. 

 
30. Aprovar el temari del procediment selectiu per a la provisió de les places de 

Tècnic/a Mitjà/ana de SPEIS de l´Ajuntament de Barcelona, en els termes de 
l’Oferta Pública d’Ocupació 2014 aprovada mitjançant Acord de la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada 15 de gener de 2014; 
donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
31. Aprovar el temari del procediment selectiu per a la provisió de les places de 

Tècnic/a Superior/a de SPEIS de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes de 
l’Oferta Pública d’Ocupació 2014 aprovada mitjançant Acord de la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada 15 de gener de 2014; 
donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
32. Prorrogar de mutu acord el contracte núm. 12003332, que té per objecte la 

contractació de serveis de gestió de xarxes socials, continguts periodístics i 
audiovisuals i comunicació digital de l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat a 
l’empresa Antena Local, S.L. CIF. B62246434, segons proposta de la Direcció de 
Comunicació i Atenció Ciutadana i la conformitat del contractista, incorporat a 
l’expedient, pel termini d’un any a comptar des del dia 27 de febrer de 2015 fins al 
26 de febrer de 2016, per un import de 810.202,97 euros IVA inclòs, un cop s’ha 
aplicat un decrement 4.071,37 euros IVA inclòs, corresponent al -0,5% resultant 
de la mitjana de l’IPC acumulat dels 3 últims mesos anteriors a aquesta data, 
d’acord amb la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars del 
contracte; modificar el contracte, d’acord amb els motius exposats en l’informe de 
la Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana i la conformitat del contractista, en 
el sentit d’incrementar-lo en un import total, de 142.000,00 euros, IVA inclòs, 
segons el que estableix l’art. 105 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de TRLCSP i la 
clàusula número 21 del plec de clàusules administratives particulars; autoritzar i 
disposar la despesa del contracte per un import de 952.202,97 euros IVA inclòs, 
amb càrrec al Pressupostos i Partides que consten en aquest document; REQUERIR 
l’adjudicatari perquè reajusti la garantia per un import de 5.867,77 euros 
corresponent al 5% de l’import de la modificació contractual IVA exclòs, i 
comparegui per formalitzar la modificació contractual dins el termini de 15 dies a 
comptar des de la recepció de la present comunicació; donar compte d’aquesta 
resolució a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 
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33. Adjudicar el contracte núm. 15001014, que té per objecte "Acció 
comunicació campanya Gaudir més", de l’acord marc per la fixació de condicions 
per a la contractació dels serveis en assessorament estratègic, planificació, 
mediació en les negociacions, gestió de la contractació d’espais en tots els mitjans 
convencionals i no convencionals, i secundàriament, la ideació i/o la creativitat i/o 
el disseny i/o la producció i/o la implementació d’accions de comunicació i de 
designació de les empreses per a la utilització comuna i contractació centralitzada 
per part de l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i societats 
municipals i organismes amb participació municipal majoritària de l’Ajuntament de 
Barcelona, i la designació de les empreses (proveïdors), a la Central de Mitjans 
Focus Media (B62418488), de conformitat amb la clàusula 19 del plec de clàusules 
administratives particulars de l’esmentat acord marc, per un import de 905.000,00 
euros, IVA inclòs, de conformitat amb les propostes de valoració i classificació 
contingudes en l’expedient i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada 
l’oferta més avantatjosa. Disposar a favor de l’adjudicatari la quantitat esmentada 
amb càrrec a la partida i al pressupost 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 Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la 
Gerència de Recursos. Donar compte d’aquesta Resolució a la Comissió de 
Presidència i Règim Interior. 

 
34. Adjudicar l’acord marc, amb número de contracte 14005244 i que té per 

objecte la contractació de l’empresa que ha de prestar els serveis d’identitat digital 
mòbil (ID Mobile) a l’Ajuntament de Barcelona i a la resta de les entitats i 
organismes que participen a l’Acord Marc, així com la fixació de les condicions 
d’adjudicació i execució dels posteriors contractes derivats del mateix, a l’empresa 
Firmaprofesional, SA, amb número de NIF A62634068, en haver estat considerada 
la seva oferta en el procés de licitació com l’econòmicament més avantatjosa. 
Requerir l’empresa seleccionada per tal de formalitzar l’Acord Marc en el termini de 
cinc dies a comptar des del dia següent a haver rebut el requeriment, un cop 
transcorreguts els 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació 
als licitadors. Donar compte d’aquest Acord a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
35. Aprovar l’adhesió al “Conveni tipus sobre l’adhesió dels Ajuntaments de la 

Demarcació de Barcelona a la xarxaCORH o espai presencial de la Comunitat de 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona”, en els termes del conveni tipus 
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 13 de 
novembre de 2014 i publicat en el BOPB de 25 de novembre de 2014. L’adhesió al 
citat conveni té una durada de quatre anys. Facultar l’lm. Sr. Joaquim Forn 
Chiariello, Primer Tinent d’Alcalde i responsable de l’Àrea de Presidència, Règim 
Interior, Seguretat i Mobilitat, per a la signatura del Conveni entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona d’adhesió a la xarxaCORH. Donar-ne compte 
a la Comissió de Presidència i Règim interior. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 25 de febrer de 2015: 

 
36. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 

mitjançant el Districte de Ciutat Vella, i el Consorci Drassanes Reials i Museu 
Marítim de Barcelona, pel qual s’acorda que el Consorci cedeixi l’ús d’espais públics 
del Museu Marítim, per tal que els artistes de carrer puguin actuar sota la 
supervisió del Districte de Ciutat Vella. Facultar la Regidora del Districte de Ciutat 
Vella per a la firma del present conveni. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència i Règim Interior. 

 
37. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona -

Districte de Sant Andreu- i l’Associació Buen Pastor –Maranata, per a l’habilitació 
de monitors per activitats adreçades al col·lectiu gitano del barri de Bon Pastor; 
facultar el regidor del Districte de Sant Andreu per a la signatura de l’esmentat 
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conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin; donar-ne compte 
a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
38. Prorrogar, des de l’1 d’abril de 2015 fins al 31 de març de 2016, el contracte 

núm. 11C00019 que té per objecte la "gestió de serveis de les ludoteques del 
Districte", condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient per a l’exercici 
pressupostari de 2016; ampliar l’autorització i disposició de despesa per un import 
de 339.657,85 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest 
mateix document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
pressupost/os corresponent/s; i disposar-la a favor de Progess Projectes i Gestió 
de Serveis Socials, NIF B59960526. 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 pròrroga del contracte; i Donar compte d’aquesta 
resolució a la Comissió de Presidència i Règim interior. 

 
39. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Antonio Gimenez Sangra (mat. 

21758) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnic Mitjà en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d’Obres i Manteniment del Districte de l’Eixample, on desenvolupa el 
lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.OP.10), i una activitat privada per compte propi 
com a arquitecte tècnic, excloent del seu exercici qualsevol manifestació del 
mateix en el terme municipal de Barcelona, per tal d’evitar possibles coincidències 
entre l’activitat pública i la privada; la seva dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
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. I, en tot cas, 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 i 
Règim Interior. 

 
40. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Javier Águila Morales 

(mat.26906) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnic Mitjà en Treball Social, amb destinació al Centre 
de Serveis Socials Guineueta-Verdum-Prosperitat de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, on desenvolupa les funcions pròpies del lloc de treball de 
Tècnic Mitjà en Treball Social, i l’activitat pública com a Professor associat a temps 
parcial de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2014-2015 des del 19 
de setembre de 2014 fins al 14 de setembre de 2015 i pròrrogues que es puguin 
produir en aquest contracte de treball; la seva dedicació a la docència universitària 
serà a temps parcial i amb 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. Donar-ne compte a la 
Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
41. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Elena Pozo Pérez 

(mat.24541) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la 
categoria professional de tècnic mitjà en Educació Social, amb destinació al Centre 
de Serveis Socials Sant Gervasi de l’Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona, on desenvolupa el lloc de treball de tècnic mitjà en Educació Social i 
l’activitat privada per compte propi realitzant tasques d’autora i editora d’una obra 
literària (conte infantil il·lustrat), atès que aquesta activitat secundària no figura 
compresa en les causes d’incompatibilitat previstes legalment; la seva dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 
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vigent a l’Administració Pública i en horari no coincident amb el municipal i, d’altra 
banda, la present autorització resta condicionada a l’estricte compliment dels 
deures públics, a les prohibicions i altre 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. I, en tot 
cas, 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 i Règim Interior. 

 
42. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Elisabet Bàrbara Sirera 

(mat.39973) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnic mitjà en Treball Social, amb destinació al Centre 
de Serveis Socials Roquetes-Trinitat-Canyelles de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials de Barcelona, on desenvolupa les funcions pròpies del lloc de treball de 
Directora de Centre de Serveis Socials, i l’activitat pública com a Professora 
associada a temps parcial de la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 
2014-2015 des del 23 de setembre de 2014 fins al 14 de setembre de 2015 i 
pròrrogues que es puguin produir en aquest contracte de treball; la seva dedicació 
a la docència universitària serà a temps parcial i amb 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. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
43. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Judit Castellví Majó 

(mat.26119) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnic mitjà en Treball Social, amb destinació al Centre 
de Serveis Socials Dreta de l’Eixample de l’Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona, on desenvolupa les funcions pròpies del lloc de treball de Tècnic mitjà 
en Treball Social, i l’activitat pública com a Professora associada a temps parcial de 
la Universitat de Barcelona, per al curs acadèmic 2014-2015 des del 15 de 
setembre de 2014 fins al 14 de setembre de 2015 i pròrrogues que es puguin 
produir en aquest contracte de treball; la seva dedicació a la docència universitària 
serà a temps parcial i amb 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. Donar-ne compte a la 
Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
44. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Mercedes Ribas 

Porta (mat. 73628) entre la seva activitat municipal com a personal eventual, amb 
destinació a la Segona Tinència d’Alcaldia de la Gerència de Recursos, on 
desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 2 (80.20.PO.10), i l’activitat privada per 
compte propi de prestació de serveis comptables, atès que aquesta activitat 
secundària no figura compresa en les causes d’incompatibilitat previstes 
legalment; la seva dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no coincident 
amb el municipal i, 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. I, en tot cas, 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 i Règim Interior. 
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45. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Ester Parreño Cabido (mat. 

804960) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 
categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM Sant 
Medir de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament amb les funcions 
pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i l’activitat privada a Ortoquimica, SL, 
com a administrativa, atès que aquesta activitat secundària no figura compresa en 
les causes d’incompatibilitat previstes legalment; la suma de jornades de l’activitat 
pública i l’activitat privada no podrà superar la jornada ordinària de l’Administració 
incrementada en un 50% ni podrà haver coincidència horària entre les dues 
jornades i, 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. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
46. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Mª del Mar Moreno Franco 

(mat. 804705), entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 
categoria professional d’Educadora d’Escola Bressol, amb destinació a l’EBM Nenes 
i Nens de l’Institut Municipal d’Educació d’aquest Ajuntament amb les funcions 
pròpies d’un lloc base de la seva categoria, i l’activitat privada al Centre d’Esplai 
Druida, com a monitora de lleure, atès que aquesta activitat secundària no figura 
compresa en les causes d’incompatibilitat previstes legalment; la suma de jornades 
de l’activitat pública i l’activitat privada no podrà superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada en un 50% ni podrà haver coincidència horària entre 
les dues jornades i, 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. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
47. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Montserrat Pastor Puyol 

(mat.25004), entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb 
la categoria professional de Tècnic Superior en Psicologia, amb destinació al CSS 
Sant Martí-Verneda de la Gerència de l’Institut Municipal de Serveis Socials de 
Barcelona d’aquest Ajuntament, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 
Superior en Psicologia les funcions pròpies d’aquest lloc de la seva categoria, i 
l’activitat pública com a col·laboradora docent a la Universitat Oberta de Catalunya 
a temps parcial, per al curs acadèmic 2014-2015 des del 17 de setembre de 2014 
fins al 20 de febrer de 2015 i pròrrogues que es puguin produir en aquest 
contracte de treball, d’acord amb allò que preveu l’article 3 i següents de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les 
administracions públiques i l’article 4.8 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat en 
relació a l’article 7 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de Mesures 
administratives i d’organització, que estableix la concurrència d’interès públic en 
relació amb les tasques de tutoria i consultoria del personal docent col·laborador 
de la Universitat Oberta de Catalunya. L’activitat secundària no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i en horari no 
coincident amb el municipal. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i 
Règim Interior. 

 
48. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Barcelona per a la cessió d’ús de la planta baixa i l’entresol de la 
finca situada al carrer de Sant Pere Mitjà, núm. 52 a favor de l’Ajuntament. 
Acceptar l’esmentada cessió d’ús, segons els termes derivats del conveni i facultar 
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l’Ima. Sra. Mercè Homs i Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella, per a la 
seva signatura. Donar compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
49. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Barcelona per a la cessió d’ús de la finca situada al Viaducte de 
Vallcarca, núms. 4-6 a favor de l’Ajuntament. Acceptar l’esmentada cessió d’ús, 
segons els termes derivats del conveni i facultar l’Ima. Sra. Maite Fandos i Payà, 
Quarta Tinent d’Alcalde, per a la seva signatura. Donar compte a la Comissió de 
Presidència i Règim Interior. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 4 de març de 2015: 

 
50. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Gemma Trias Lafuente 

(mat. 73285) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 
categoria professional de Tècnic/a Superior en Psicologia, amb destinació a l’EAIA 
Nou Barris de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, on desenvolupa el 
lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.SS.20), i l’activitat pública com a professora 
associada a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, per al curs 
acadèmic 2014-2015, des del 15 de setembre de 2014 fins al 14 de setembre de 
2015, i pròrrogues que es puguin produir en aquest contracte de treball; la seva 
dedicació a la docència universitària serà a temps parcial i amb 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. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
51. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, Transports 

Metropolitans de Barcelona SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, que té per 
objecte la donació dels fons documentals històrics i d’interès públic amb destí a 
l’Arxiu Municipal Contemporani. Facultar l’lm. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, Primer 
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat 
conveni. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
52. Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Barcelona i la Diputació de Barcelona, aprovat per la Comissió de Govern en sessió 
de data 10 d’abril de 2013, i modificat per addenda aprovada el 16 de juliol de 
2014, en el marc de desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, per tal d’incloure noves actuacions de millora en 
centres educatius de la ciutat de Barcelona gestionats pel Consorci d’Educació de 
Barcelona, essent l’aportació de la Diputació de Barcelona de 3.000.000,00 euros 
per a l’any 2015. Mantenir la resta de pronunciaments dels l’acords de les 
Comissions de Govern de 10 abril de 2013, de 15 de maig de 2013, de 16 de juliol 
de 2014 i de 12 de novembre de 2014. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència i de Règim Interior. 

 
53. Aprovar el Conveni Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per 
promoure la formació professional dual a la ciutat de Barcelona, des de la 
signatura del conveni i fins a la finalització del curs escolar 2016-2017, i 
prorrogable fins un màxim de dos anys més, per acord de les parts, manifestat 
expressament amb un mes d’antelació a la data de finalització de la vigència. 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
54. Aprovar l’acord marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Comitè Català per als Refugiats – Catalunya amb ACNUR, per tal de donar suport a 
la tasca del Comitè, tant en la seva activitat de sensibilització a Barcelona com en 
el suport a les funcions pròpies d’ACNUR en els països on estan presents. Facultar 
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el Sr. Jordi Martí i Galbis, Regidor de Presidència I Territori de l’Ajuntament de 
Barcelona per a la signatura de l’esmentat conveni. Donar-ne compte a la Comissió 
de Presidència i Règim Interior. 

 
Acords de la Comissió de Govern d’11 de març de 2015: 

 
55. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, 

Districte de Sant Andreu, i l’Associació Drac i Diables de la Sagrera per a la 
programació d’activitats vinculades a la cultura popular del cicle festiu anual del 
barri; facultar el regidor del Districte de Sant Andreu 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 Presidència i Règim Interior. 

 
56. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona –

Districte de Sant Andreu- i l’Associació Agrupament Ferroviari de Barcelona, per a 
l’organització del mercat tradicional Masadas; facultar el regidor del Districte de 
Sant Andreu, Im. Sr. Raimond Blasi i Navarro, 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 Presidència i Règim Interior. 

 
57. Aprovar, d’acord amb l’article 13.r de la Llei 22/98, de 30 de desembre, que 

aprova la Carta municipal de Barcelona, i Decret d’Alcaldia d’11 de juny de 2012, 
el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona, Districte 
de Sants-Montjuïc, i el Consorci d’Educació de Barcelona, NIF: Q-0801205-F, amb 
una vigència prevista de dos cursos acadèmics des de la seva signatura, que té per 
finalitat la implementació i desenvolupament del “Projecte Diversificació Curricular” 
com a experiència innovadora amb actuacions a favor de l’èxit escolar orientades a 
la consecució de la titulació escolar a través d’activitats, fora del centre escolar, en 
programes de diversificació curricular, que en cap cas podran ser de tipus laboral 
ni professional, i que persegueixen accions formatives de caràcter pràctic en les 
referides empreses i entitats per tal de poder oferir una millor resposta a les 
necessitats educatives dels alumnes d’educació secundària dels Instituts del 
Districte; en el seu desenvolupament, el Districte de Sants-Montjuïc facilitarà el 
contacte amb les empreses, entitats i institucions municipals adients per poder dur 
a terme aquestes activitats, i signarà acords de col·laboració amb els referits ens, 
empreses i institucions per tal de promoure i facilitar la realització d’actuacions de 
caràcter pràctic a l’àmbit de l’esmentat projecte; i facultar el Regidor del Districte 
de Sants-Montjuïc, lm. Sr. Jordi Martí i Galbis, per a la signatura d’aquest conveni 
així com dels convenis específics amb empreses i entitats que en el seu 
desenvolupament es puguin derivar. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència 
i Règim Interior. 

 
58. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Asociación de Vecinos la Verneda Alta de Barcelona, amb NIF G08939670, per 
desenvolupar el projecte de gestió del casal de barri Verneda de conformitat amb 
la Normativa reguladora de subvencions aprovada per Consell Plenari en data 
17/12/2010 i publicada al BOP en data 01/01/2011; facultar el gerent de Sant 
Martí per a la signatura del conveni així com tots els actes necessaris per a la seva 
execució; autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa per un import 
de 24.190,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats en aquest 
mateix document, a favor de l’Asociación de Vecinos la Verneda Alta de Barcelona, 
amb NIF G08939670, per al desenvolupament del projecte de gestió del casal de 
barri Verneda; requerir l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 
mesos a comptar de la data de finalització de l’activitat presenti la justificació dels 
fons rebuts, així com el balanç econòmic i la memòria de funcionament de 
l’activitat subvencionada. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
59. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Maria Rita Ramos Torre 

(mat. 73714) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina amb la 
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categoria professional de Tècnica Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte Sarrià-Sant Gervasi, on 
desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.OP.20), i una activitat privada 
d’arquitecta per compte propi, excloent del seu exercici qualsevol manifestació en 
el terme municipal de Barcelona per tal d’evitar possibles coincidències entre 
l’activitat pública i la privada; la seva dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
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. I, en tot cas, 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 i 
Règim Interior. 

 
60. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Juan Carlos Moya Castillo 

(mat. 22989) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Enginyeria, amb destinació al 
Departament de Subministrament i Estalvi d’Energia de la Gerència de Recursos, 
on desenvolupa el lloc de treball de Cap de Departament 1 (40.10.GE.10) i una 
activitat privada per compte propi consitent en l’exercici lliure de la professió 
d’enginyer industrial, excloent del seu exercici qualsevol manifestació en el terme 
municipal de Barcelona per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat 
pública i la privada; la seva dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 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 altra normativa aplicable. I, en tot cas, 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 i 
Règim Interior. 

 
61. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Josep Lluís Anguita Gaitano 

(mat. 73766) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la 
categoria professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Disticte Sants-Montjüic, on desenvolupa 
el lloc de treball de Tècnic 3 (80.30.OP.20), i l’activitat privada d’arquitecte per 
compte propi, excloent del seu exercici qualsevol manifestació en el terme 
municipal de Barcelona per tal d’evitar possibles coincidències entre l’activitat 
pública i la privada; la seva dedicació professional privada no podrà superar la 
meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 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. I, en tot cas, 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 i 
Règim Interior. 

 
62. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Isabel Monterde Cortés 

(mat. 25710) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, amb la 
categoria professional de Tècnic/a Superior en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Llicències i Inspecció del Districte de l’Eixample, on desenvolupa 
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el lloc de treball de Tècnica 3 (80.30.OP.20), i l’activitat privada d’arquitecta per 
compte propi, excloent del seu exercici qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona per tal d’evitar possibles coincidències entre 
l’activitat pública i la privada; la seva dedicació professional privada no podrà 
superar la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i 
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. I, en tot cas, 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 i 
Règim Interior. 

 
63. Aprovar l’adhesió a l’Acord Marc, aprovat en data 29 d’abril de 2014 per la 

Comissió Executiva del CCDL, i a la contractació derivada, aprovada per acord de 
la Comissió Executiva del CCDL del 30 de setembre de 2014, de l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Institut Barcelona Esports, l’Institut de Cultura de Barcelona, l’Institut 
Municipal del Paisatge Urbà, Barcelona Activa i PAMEM, en virtut de la possibilitat 
establerta a la clàusula 4 dels plecs de clàusules administratives que regulen 
l’Acord Marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (expedient 2014.03) i la clàusula 1 del plec de clàusules 
administratives que regula el procediment derivat mitjançant subhasta electrònica 
dels subministraments de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (expedient 2014.03. D.1) i amb les condicions fixades a aquests plecs i 
pels preus unitaris oferts per l’empresa adjudicatària. Iniciar, per un pressupost 
global de 993.995,00 euros (dels quals 821.483,47 euros corresponen al 
pressupost net i 172.511,53 euros corresponen a l’IVA al 21%), l’expedient, amb 
número de contracte 15000936, relatiu a l’adhesió a la contractació derivada de 
l’esmentat acord marc, per tal de garantir el subministrament de gas per a 
l’Ajuntament de Barcelona i els organismes abans indicats, per un termini inicial a 
comptar des del 29 d’abril de 2015 i fins al 31 de desembre de 2015 amb 
possibilitat de pròrroga per dos períodes de dotze mesos addicionals. Autoritzar i 
disposar la despesa corresponent a l’Ajuntament, per un import de 573.495,00 
(IVA inclòs), a favor de l’empresa adjudicatària de la contractació derivada, Endesa 
Energia SAU amb CIF A81948077, amb càrrec al Pressupost i Partides incorporades 
a les relacions que s’hi adjunten al present Acord. Respecte a la resta del 
pressupost, s’incorporen a l’expedient els documents comptables dels òrgans 
competents. Donar compte del present Acord a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
64. Autoritzar la despesa del contracte número 15001396 per atendre les 

despeses per a accions de comunicació i atenció ciutadana, en virtut de l’acord 
marc núm. 13002794 de fixació de condicions per a la contractació dels serveis en 
assessorament estratègic, planificació, mediació en les negociacions, gestió de la 
contractació d’espais en tots els mitjans convencionals i no convencionals i, 
secundàriament, la ideació i/o la creativitat i/o el disseny i/o la producció i/o la 
implementació d’accions de comunicació, per un import d’1.650.000,00 euros IVA 
inclòs amb càrrec al Pressupost i Partida indicada en aquest mateix document. 
Donar compte d’aquest Acord a la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
b) Mesures de govern 
 
A la Comissió:  
 
1. Pla de Suport a les Associacions (2015-2017). 
 
El Sr. Agustí indica que ha portat una presentació per il·lustrar més fàcilment 

una mesura que entén que els grups tenen i han pogut estudiar. 
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D’entrada, dóna la benvinguda als representants associatius i els dóna les 
gràcies, concretament al grup de treball del Consell Municipal d’Associacions de 
Barcelona, que ha col·laborat en l’elaboració del Pla de suport a l’associacionisme. 

Informa que el Pla de suport a les associacions va ser una de les conclusions 
principals del segon Congrés d’Associacionisme de Barcelona. Així mateix, comenta 
que el Consell Municipal d’Associacions de Barcelona va ser qui va entomar el 
compromís d’elaborar un pla de suport a l’associacionisme i que, juntament amb el 
govern de la ciutat, n’ha liderat l’elaboració. 

Indica que aquest pla és un reconeixement del moviment associatiu i de dotació 
d’eines per a aquest reconeixement, i que ha estat consensuat amb el moviment 
associatiu. Diu que ha tingut una sèrie de fases de treball, que han estat la 
concreció de les mesures del segon congrés a mesures municipals, d’elaboració i 
presentació del document provisional i, finalment, presentació del document. 

Pel que fa a la metodologia, explica que hi ha hagut un grup de treball del pla de 
suport en el si del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona que ha 
desenvolupat dotze sessions, en què hi ha hagut anàlisi documental i recerca, 
anàlisi de dades, sessions participatives, etc. Assenyala que aquest grup de treball 
ha comptat amb representacions d’associacions, amb tècnics municipals i també 
amb persones expertes externes que han ajudat a completar el pla. Indica que al 
final la feina ha estat d’encaixar les conclusions del segon Congrés d’Associacions 
de Barcelona amb el que era el marc estratègic, el Pla d’actuació municipal, i que 
tota la negociació amb les associacions ha donat llum al pla, tot buscant i trobant 
els punts coincidents. 

Comenta que en el pla de suport han influït les mesures de govern de Govern 
Obert, del Pla de locals i del Pla buits. Afegeix que altres normatives que ha afectat 
són la Llei de transparència, la regulació d’espectacles públics, el Reglament 
d’aplicació del règim fiscal de les entitats o el model de bases de la gestió cívica. 

Indica que els principis del pla són transparència en els processos i enfortiment 
de la ciutadania i les associacions, cosa que dóna lloc a quatre àmbits estratègics: 
coneixement, espais, comunicació i finançament, que, al seu torn, donen lloc als 
quatre grans blocs del pla de suport: visibilització i coneixement del teixit 
associatiu, gestió dels equipaments, millora de la comunicació i participació, i 
eficiència en el finançament i transparència. Assenyala que d’això se’n deriven 36 
mesures i 79 accions redactades, dotades i recollides en el pla, de manera que es 
pot fer un seguiment efectiu, exhaustiu i dia a dia del desenvolupament de les 
mesures que el govern es compromet a dur a terme. 

D’aquestes mesures, destaca el reforç del centre d’atenció a les associacions de 
Torre Jussana, l’agilitació del temps de resolució de les llicències d’ús d’espai 
públic, Barcelona Espai Solidari com a eina comunicativa per a les associacions, la 
implementació de les mesures de transparència o les millores en el seguiment dels 
convenis i processos d’adjudicació.  

Comenta que l’aprovació del Pla de suport de l’associacionisme forma part d’un 
paquet associatiu, conjuntament amb el Pla estratègic de casals de barri, i de 
l’aprovació del document jurídic de la gestió cívica, aprovat en la Comissió de 
Govern. Concreta que un any enrere es va aprovar un document polític amb la 
Plataforma d’Associacions per a la Gestió Cívica que es materialitza en el document 
jurídic que permetrà saber per on cal anar en cada pas per fer la gestió cívica de 
manera correcta, legalment i políticament. 

El Sr. Espriu, en primer lloc, agraeix la presència del sector associatiu i destaca 
la feina de les entitats, sobretot del CMEB, el Consell Municipal d’Entitats de 
Barcelona, per aquest document aprovat en el Consell Plenari d’Associacions i que 
es presenta en forma de mesura a la Comissió. També dóna les gràcies a l’Orland, 
la Berta, la Glòria i el Miki, que han estat capaços de conduir el desgavell. 

Respecta i recolza el treball fet per les entitats, i creu que ha estat un gran 
treball de diagnosi, en què s’han sabut posar sobre la taula les necessitats i els 
neguits, demandes i reivindicacions que es van expressar en el debat del Pla 
director de la participació i en el segon Congrés d’Associacions com a 
preocupacions. Opina que cal felicitar les entitats, però no de la mateixa manera el 
govern. Demana al Sr. Agustí si els pot passar el PowerPoint, perquè tot i que és el 
mateix que posa al text, li ha agradat l’ordre. 
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Manifesta que el Grup Socialista és una opció d’oposició constructiva, que les 
seves opinions estan presentades sense estratègia i amb convenciment, i que el 
que dirà en la sessió ho ha dit en altres moments de les comissions; per tant, no 
se sent gens presoner de les seves paraules. 

Considera que el pla arriba tard i amb mancances. Indica que el Sr. Agustí 
avançava la notícia de l’aprovació de l’estratègia per als casals de barri que s’està 
aprovant a la Comissió de Govern i que el seu Grup no ha vist. Per tant, indica que 
s’aprova el darrer text, un text important per a la consecució dels objectius del 
territori en matèria associativa, però es queixa que no hi haurà espai de debat 
sobre aquest tema. Diu que com a màxim si es decideix de fer alguna reunió del 
CMEB addicional per parlar d’aquest tema se’n podrà parlar, i si no, diu que el 
divendres següent mirarà els acords aprovats a la Comissió de Govern i les 
entendrà. Manifesta la seva preocupació perquè un pla del 2011 porti un 
compromís 2015-2017. 

Reconeix que algunes accions clau per al pla s’han posat en marxa, com ara el 
Pla de locals, la conceptualització de la gestió cívica i la tramitació de les 
subvencions, però amb encerts i mancances que ja s’han debatut a la Comissió. 
Creu que falta estratègia i mecanismes d’avaluació, i que si això s’hagués tancat a 
la meitat del mandat ara s’estaria fent un procés d’avaluació de continguts i no un 
procés de presentació de continguts. Per tant, d’entrada, diu a les entitats que no 
s’espantin, que el compromís del Grup Socialista amb el pla hi serà i que es 
trobarà la manera de treballar conjuntament perquè es tiri endavant. 

Ressalta que és un compromís de l’Ajuntament de Barcelona i el teixit 
associatiu, tal com diu el pla. Es pregunta per què el 2015, per què amb tantes 
indefinicions i amb compromisos que aquest govern no ha estat capaç de complir. 
Posa com a exemple que el 2015 el govern diu que consolidarà el procés de 
tramitació de llicències d’ús de l’espai públic als districtes, i es pregunta què s’ha 
fet fins ara. També es pregunta com poden existir problemàtiques en el conjunt del 
territori com les diferències de taxes, quan abans no s’aplicaven taxes en aquests 
temes. Indica que el govern també parlava d’incloure el sector cívic en el Pla buits, 
però que no s’ha fet fins ara; és a dir, matisa que s’han fet els atorgaments del Pla 
buits, però que encara no s’hi ha incorporat el moviment associatiu. No sap si el 
model de Pla buits és el millor model de gestió dels espais en el conjunt del 
territori. Pel que fa al disseny del Pla de locals, opina que també es podria haver 
incorporat abans en el conjunt del pla de suport. 

En el tema de la gestió cívica, indica que el govern diu que s’han aprovat les 
bases a la Comissió, i considera que ha estat una bona feina entre els tècnics i les 
entitats, però pregunta realment quins increments en gestió cívica hi ha hagut, 
perquè creu que canviar només la modalitat del títol no vol dir canviar els usos. 
Diu que li agradarà veure i analitzar en algun moment l’impacte de la gestió cívica. 
Pregunta per què fins al 2016 no es pot incorporar el servei de Torre Jussana al 
Consell Rector de l’Observatori Local per a la Democràcia Participativa, i per què 
l’Ajuntament no ha posat els mitjans tècnics als districtes per a la participació. 
Recorda que el govern s’ha omplert la boca de fer processos, però creu que la 
informació i la participació són coses totalment diferents. 

Destaca que la crítica més definitiva al pla és la manca de pressupost associat, 
ja que el pla es va aprovar al març, però el pressupost al desembre. Per això 
considera que és un pla tardà, poc concret i sense els diners necessaris per tirar 
endavant algun dels temes. Indica que cal redotar els districtes dels recursos 
econòmics. Opina que és un tema de futur i clau, i està d’acord amb l’increment 
del pes polític dels districtes a la ciutat. 

Es compromet a continuar reivindicant, treballant en el moviment associatiu i en 
el govern que toqui en el futur perquè les associacions tinguin un paper fort a la 
ciutat. 

La Sra. Esteller posa en valor la feina que fan les associacions i el temps que 
dediquen a millorar la vida de l’entorn, cada una en la seva matèria. Considera, 
doncs, que aquest pla és una manera de reconèixer aquesta feina i aquesta 
organització. 
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Dit això, entén que el govern arriba tard, ja que, atès que aquesta és l’última 
comissió del mandat, s’hauria d’haver presentat molt abans. Per tant, opina que 
això és una part del fracàs del govern en la seva política participativa. 

D’altra banda, troba positiu el que recull el pla, com ara millorar l’organització 
de les associacions com un instrument útil per poder fer la seva feina i arribar a 
més gent, i també el fet de donar a conèixer el paper de l’associació a través dels 
mitjans de comunicació. Però sobretot entén que l’Ajuntament ha de facilitar la 
feina de les associacions perquè puguin arribar al seu àmbit d’actuació, perquè 
aquesta és la millor manera que es reconegui la seva tasca i que s’enforteixin. 

Considera que el repte de l’Ajuntament és facilitar aquesta activitat, i que això 
es pot fer amb instruments útils, processos fàcils, suprimint burocràcia i traves. 
Opina que, tot i que la supressió de burocràcia s’inclou en el document, cal passar 
de la voluntat al fet i pensa que arriba tard en aquest sentit. 

Així mateix, creu que cal que hi hagi una eficàcia i una eficiència en la gestió i el 
retorn, i també una manera de finançar. Pensa que cal anar superant la subvenció 
per anar avançant en un contracte programa. Recorda que el dia anterior ho 
comentava a la Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació i diu que 
el Sr. Ciurana es va negar absolutament a valorar qualsevol altre model de 
finançament. Opina que cal anar cap a la transparència, la gestió fàcil i l’estabilitat, 
i que això es pot introduir a través d’un contracte programa que doni estabilitat, 
que vegi quins són els objectius i les mesures per poder-ho planificar amb 
antelació. Considera que això ajuda a la transparència i a l’estabilitat. 

Destaca que els locals són vitals, i recorda que el Grup Popular va presentar 
propostes perquè hi hagués una cessió de locals buits a les associacions o perquè 
se’ls ajudés a tenir un local o una infraestructura per poder fer la feina. Diu que 
això és una radiografia del sistema de les associacions a Barcelona, que és un 
tema molt treballat, però que s’arriba tard. Creu, però, que és un fracàs en el 
sentit que opina que un dels instruments per a les participacions hauria estat 
modificar les normes de participació de l’Ajuntament, en què fa més d’un any que 
es treballa. Pensa que aquesta modificació de racionalitzar i simplificar hauria 
ajudat molt les associacions a canalitzar processos àgils a l’hora que les seves 
propostes puguin ser més directes i efectives. Opina que el govern municipal 
després d’un any i mig no s’ha atrevit a fer-ho i a presentar una proposta ferma, ja 
que es va aprovar inicialment en aquesta Comissió i encara no hi ha hagut el 
retorn, i creu que l’aprovació definitiva no arribarà.  

Discrepa de l’opinió del govern pel que fa a la gestió cívica. Diu que el seu Grup 
valora la gestió cívica i entén que en comptes d’aquest document de bases s’hauria 
d’haver avançat més cap a un reglament que clarifiqui els posicionaments de 
tothom. Manifesta que el PP va fer al·legacions que no es van acceptar i que el 
govern va prenent decisions al marge de la normativa. Recorda que en la gestió 
cívica hi ha d’haver lliure concurrència, i que cal que totes les entitats puguin 
gestionar els centres en igualtat de condicions, sense que prevalgui una o altra, 
però considera que aquest principi d’igualtat no es respecta a Barcelona, i espera 
que això canviï. 

D’altra banda, pel que fa al finançament eficient, assenyala que moltes 
associacions es veuran beneficiades de la bonificació del 95% de l’IBI sobre 
l’immoble, destinat a centres cívics, instal·lacions esportives, etc. Pensa que 
moltes qüestions que es poden fer per millorar aquest finançament estan en mans 
del govern i encara no s’han fet. Malgrat que opina que està bé aquesta radiografia 
i que es vegin les seccions fruit del congrés, considera, igual que el portaveu 
socialista, que més que presentar un pla s’hauria de presentar un balanç. 

El Sr. Gomà agraeix la presentació d’aquesta mesura de govern i dóna la 
benvinguda als representants del sector associatiu. Així mateix, manifesta la seva 
satisfacció per la presentació d’aquest Pla de suport a les associacions i expressa 
l’agraïment del seu Grup al procés d’elaboració, al conjunt de compromisos, 
esforços, treballs i energies que s’hi han abocat per part del sector associatiu, dels 
representants del govern i dels professionals de la casa, als quals felicita per una 
feina magnífica. 

En primer lloc, diu que el que dota de més fortalesa el Pla de suport a les 
associacions és la seva connexió amb el procés de reflexió i amb les conclusions 
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del segon Congrés d’Associacions de Barcelona, ja que creu que va ser un congrés 
exemplar des de molts punts de vista. Indica que la solidesa que es desprèn del 
pla és el que fa que el seu Grup tingui confiança en la possibilitat de desplegament 
de futur d’aquest pla. 

Tal com han dit les intervencions anteriors, creu que és evident que aquest pla 
arriba tard i que el que hauria estat lògic des del punt de vista de la seqüència 
institucional és que hi hagués hagut un procés de participació al llarg de mesos, 
però que en un moment raonable de començament de mandat aquest pla s’hauria 
pogut posar sobre la taula i s’hauria pogut desplegar de manera coherent i ara es 
podria estar fent un balanç i no una presentació del document. D’altra banda, de la 
mateixa manera que valora positivament el procés de diàleg amb el sector 
associatiu, opina que ha mancat diàleg amb els grups municipals i que aquest és 
un dèficit d’aquest pla. 

En segon lloc, tot i que està d’acord amb el que expressa el pla, amb les idees 
força, les mesures i les accions, creu que aquest s’ha desenvolupat en un context 
de mandat que el seu Grup valora de manera negativa pel que fa a les polítiques 
municipals de participació ciutadana, ja que s’ha encallat la reforma de les normes 
de participació, no s’han regulat els principals instruments de la democràcia 
directa, la iniciativa i les consultes; s’han produït processos de conflicte i de 
desconfiança amb els processos de participació de base en els barris; s’ha negat el 
dret a decidir dels veïns en els grans projectes, des del Port Vell a Ciutat Vella fins 
a l’ampliació de La Maquinista. Així mateix, encara que valora positivament l’acord 
amb la Plataforma de gestió cívica, creu que la seva implementació ha estat 
insuficient, parcial i conflictiva, i posa l’exemple de l’Harmonia com un cas de 
conflicte innecessari. 

En tercer lloc, malgrat estar d’acord amb el que expressa el pla, creu que 
s’hauria pogut anar més enllà des del punt de vista de l’ambició i que al document 
li falten dos elements clau: d’una banda, compromisos pressupostaris, i de l’altra, 
el conjunt d’indicadors que n’han de permetre el seguiment i l’avaluació. Considera 
que no n’hi ha prou d’expressar la voluntat de seguiment i avaluació o de citar els 
agents que hi han de participar. 

Malgrat tot, expressa el compromís del seu Grup amb el Pla de suport a les 
associacions, que espera que en un futur tingui més ambició, més concreció i més 
complicitats. Insisteix que no deixarà de posar en valor tot el treball de les entitats 
ni el pla, i, per tant, es compromet a dotar-lo de tot això i continuar treballant per 
enfortir aquesta dimensió associativa que arrela en el model de democràcia 
municipal de Barcelona. 

El Sr. Laporta agraeix la presentació del Pla de suport a les associacions 2015-
2017, presentat i aprovat al Plenari del Consell Municipal d’Associacions el 19 de 
gener de 2015. Així mateix, saluda les persones que representen el teixit 
associatiu presents a la Comissió.  

Tal com apunta la introducció del pla, indica que aquest és fruit del compromís 
de l’Ajuntament amb el teixit associatiu i té per objectiu donar suport per tal que 
aquest pugui fer front als seus reptes i necessitats de futur. L’entén, doncs, com 
un pla de mínims per afrontar aquests reptes i necessitats. Comenta que Barcelona 
té una llarga trajectòria en l’associacionisme i que ha estat sempre un territori molt 
ric quant al nombre d’organitzacions que agrupen persones amb interessos 
compartits. Explica que, primer d’una manera menys formal i després de manera 
més institucionalitzada, tant associacions com entitats han vehiculat els 
compromisos col·lectius de les diferents vessants i són un exemple de vitalitat de 
la societat catalana i barcelonina. Afegeix que l’associacionisme és un sector no 
lucratiu i ha esdevingut un element fonamental per a la qualitat de vida de la 
ciutat. 

Informa que el fitxer general d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament indica que a 
la ciutat hi ha 5.741 associacions i entitats. Aprofita aquest informe per insistir en 
la proposta presentada pel seu Grup en el Consell Plenari que cal oferir un marc 
fiscal per a les associacions que les reconegui com el que són: eines de participació 
i de cohesió de la societat. Considera que aquestes 5.741 associacions no poden 
estar subjectes al mateix tracte fiscal que una empresa, que sembla que és el que 
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pretén el ministre d’Hisenda del govern espanyol. I espera que el 27 de setembre 
aquest nou marc fiscal es podrà oferir des d’un nou país. 

Entén que esdevé estratègic desenvolupar polítiques col·laboratives entre el 
teixit associatiu i l’Ajuntament que permetin a les entitats disposar d’un marc de 
referència que les reforci i les visibilitzi. Pel que fa al segon Congrés d’Associacions, 
en destaca les reflexions, el debat, les propostes i les conclusions clares i 
treballades, que han estat la base del Pla de suport, que alhora serveix perquè les 
associacions puguin desenvolupar el seu paper dinamitzador i representatiu. 

Insisteix en el fet que aquest Pla és un pla de mínims que serveix de base per 
afrontar els reptes de futur i que a grans trets compromet l’Ajuntament en 
l’enfortiment de la participació i la coresponsabilitat, el coneixement sobre 
l’associacionisme, el treball transversal, a facilitar la tasca associativa, a promoure 
la gestió cívica i a mantenir Torre Jussana com a centre de serveis de les 
associacions. 

Respecte a l’avaluació i el seguiment, entén que la Comissió de Seguiment del 
Pla serà la que fixarà aquests indicadors per fer un seguiment acurat i una 
avaluació com correspon. Finalment, felicita el Consell Municipal d’Associacions i el 
govern municipal per l’excel·lent tasca en la concreció d’aquest Pla, que entén que 
esdevindrà una bona eina per a la millora continuada de l’associacionisme, de la 
participació i de les eines de cohesió i cogestió. 

El Sr. Martí indica que des del govern de la ciutat el que cal fer és posar en valor 
els esforços que s’han fet al llarg d’aquest mandat municipal, que són ingents, i 
que s’han fet juntament amb les entitats municipals. Diu que no pot acceptar 
crítiques totals o gairebé totals com s’ha plantejat en algun cas. Opina que es pot 
veure el got mig ple o mig buit, però que el govern té l’obligació de govern fins al 
darrer moment de mandat, i que mentre hi hagi dies per gestionar i tirar endavant 
mesures de govern, es farà. 

Està d’acord amb el fet que hi ha qüestions puntuals associades als 
pressupostos o al finançament d’aquests programes de què després el comissionat 
podrà parlar, però que si es parla d’un pla de 2015-2018 és evident que s’anirà 
finançant a mesura que els pressupostos dels propers mandats es vagin tirant 
endavant. 

Explica que el govern ha treballat en moltes iniciatives, i algunes d’elles 
s’engloben parcialment en aquest Pla de suport a les entitats. Parla del Pla 
estratègic de casals de barri, en què fa molt temps que es treballa; indica que el 
Pla buits és una realitat, encara que sigui millorable, i que el Pla de locals és una 
iniciativa gairebé pionera. Conclou, doncs, que s’han fet moltes mesures per donar 
suport no només a les entitats, sinó també a la ciutat en general i a les persones i 
col·lectius que s’associen. 

Pel que fa a la gestió cívica, opina que es pot entrar en el fet de si s’ha arribat 
tard o no, però diu que tothom sap que quan no s’arriba a un acord i s’arriba a un 
acord amb la segona part, que és el tema jurídic després de l’acord polític, és 
perquè durant més d’un any s’ha estat discutint i no s’han posat d’acord, tot i que 
el govern ha posat tots els esforços i més. 

Quant als mitjans tècnics i pressupostaris que cal atorgar als districtes, està 
d’acord amb el fet que el proper mandat caldrà fer un pas endavant en 
l’aprofundiment de la descentralització no solament en l’àmbit de la participació i el 
suport a les entitats, sinó en moltes altres coses. 

En resum, diu que el govern fa una valoració positiva no tan sols d’aquest pla de 
suport, sinó de moltes mesures que s’han anat prenent al llarg del mandat i que 
parcialment o globalment queden incorporades en aquest pla de suport. Entén, 
doncs, que és una bona base perquè en el mandat següent es pugui fer un pas 
més ambiciós del que s’ha fet en aquest temps. En tot cas, valora positivament les 
aportacions de tots els grups. 

El Sr. Agustí agraeix el to majoritàriament constructiu i propositiu de les 
intervencions. Recorda que aquest pla s’ha elaborat conjuntament amb el 
moviment associatiu i que es presenta conscientment. Respecte al tema que es fa 
a final de mandat, diu que es podria haver fet abans, però que era laboriós i 
complicat, i que es presenta aquest mandat perquè el següent govern el pugui 
desenvolupar. Diu que hi ha hagut debat sobre si s’havia de presentar abans 
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d’acabar el mandat o no, però que són les mateixes associacions qui demanaven 
que es fes, atès que venia de l’anterior mandat i es preferia que quedés presentat 
perquè el govern següent el pogués desenvolupar. 

Quant a la petició del PowerPoint del Sr. Espriu, es compromet a fer-li arribar. 
Respecte al contingut inconcret, considera que són concreció les 79 accions clares 
que sorgeixen del segon Congrés d’Associacions de Barcelona, entre les quals hi ha 
gestió cívica, Pla de locals, Pla buits, passar de subvenció al conveni, etc. 

En relació amb els mecanismes d’avaluació i els indicadors, que han repetit tots 
els grups municipals, està d’acord amb el fet que hi ha d’haver mecanismes de 
seguiment i avaluació i uns indicadors que es desenvoluparan en el marc de la 
Comissió de Seguiment per poder fer un seguiment exhaustiu de com es van 
desenvolupant aquestes mesures. 

Pel que fa a espai públic, no està d’acord amb el fet que no s’ha fet res, ja que 
s’han regulat i facilitat els tràmits per a tots els actes de fins a 1.000 persones al 
carrer, a l’espai públic durant aquest any. Li diu al Sr. Espriu que hi ha 11 
equipaments més en gestió cívica des de l’inici del mandat, i a la Sra. Esteller, que 
la nova reglamentació recull efectivament la lliure concurrència i l’excepciona en 
uns casos concrets, acordats amb serveis jurídics i amb intervenció; per tant, 
totalment ajustat a dret. 

Quant a l’Observatori de Participació Ciutadana, diu que el Consell Municipal 
d’Entitats de Barcelona i el Consell de Ciutat hi tenen representació, però que es 
pot parlar de la composició. 

Està d’acord amb la Sra. Esteller que els instruments han de ser útils i els 
processos fàcils, amb menys burocràcia i més facilitat, i creu que bona part 
d’aquestes mesures i de la reivindicació associativa va per aquí. Per tant, diu que 
intentarà donar-hi compliment. 

El Sr. Espriu fa un al·legat per dir que Barcelona és i es defineix com a 
associativa, perquè forma part de l’ADN i el model de la ciutat. Per tant, considera 
que el tema és extremadament important. Indica que mirant a la dreta veu el Sr. 
Laporta i pensa en esports; segueix i veu el Sr. Gomà i pensa en educació; segueix 
i veu en Quim i pensa en fundació del tema LGTB, i ell mateix s’inclou en el 
moviment sindical. Per tant, diu que la immensa majoria de les persones que es 
dediquen a la vida pública a la ciutat són associatives, cosa que demostra la 
importància del pla. Opina que, com que es refereixen a les persones amb què 
construeixen dia a dia la ciutat, sovint s’obliden de la importància que té el dia a 
dia de les seves coses. 

Pel que fa al Pla de casals de barri, de què parlava el Sr. Martí, insisteix que 
després de 4 anys de mandat no l’ha vist. Per tant, entén que el govern aprofiti 
fins a l’últim moment, però li diu al Sr. Agustí que l’oposició també ha de tenir dret 
de participar en qualsevol projecte a l’hora d’impulsar les seves aportacions. 

Reconeix que la gestió cívica no és fàcil i que la dificultat d’encaixar 50 models 
diferents de la ciutat de Barcelona no era una aposta. Aclareix que no ha criticat 
l’aposta, sinó com s’ha gestionat en alguns moments, ja que la gestió cívica 
parteix del compromís en la política, i no només de l’elaboració d’uns documents. 

Quant als indicadors d’avaluació, comenta que s’ha dit des del primer dia i que 
al final les entitats han demanat que hi siguin perquè saben que si no hi ha 
elements de control no es pot avaluar el conjunt del programa i no es podrà 
millorar. Creu, doncs, que és clau. 

En relació amb el pressupost, explica que no pot ser que el govern aporti 
demandes que incrementen els costos de les entitats i després els digui que es 
busquin la vida. Tot i ser de Gràcia, no li serveix que la regidora digui a Sant Medir 
que l’Ajuntament posarà els recursos per al problema de seguretat, perquè això ha 
de ser per al conjunt d’entitats de la ciutat, no només per a Sant Medir, encara que 
li importi molt. Especifica que no es poden fer mesures que impactin d’aquesta 
manera sense tenir com s’afrontarà. 

Pel que fa al Pla de locals, diu que ha criticat que el govern exclou d’aquest Pla 
com a estratègia la prioritat dels territoris. Reivindica, doncs, la legitimitat del 
territori per fer els seus propis plans, cosa que no vol dir que des de ciutat hi hagi 
d’haver plans que s’equiparin a la ciutat, però insisteix que els territoris han de 
tenir capacitat de planificació. Recorda que uns dies enrere el criticaven perquè 
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havia portat un debat a ciutat del tema dels hotels, però diu que ho va fer perquè 
a Gràcia no podia. Opina que no s’ha de treure dels territoris els debats que han de 
ser de territoris.  

Creu que tots plegats han de treballar per la incorporació del sector associatiu 
en el futur i que els grups es comprometen a continuar treballant en el fet 
d’aprofundir en aquesta feina, però reivindica el paper dels territoris i dels 
districtes i l’increment dels seus recursos per tirar endavant aquestes polítiques. 

La Sra. Esteller recalca que el seu Grup valora molt la feina de les associacions, i 
que és important que la seva activitat arribi a l’Ajuntament i es canalitzi a través 
dels districtes i els diferents òrgans sectorials per poder conèixer amb més detall i 
facilitat les seves propostes i inquietuds, ja que són les que tenen el pols del dia a 
dia de molts dels àmbits on treballen. Considera, doncs, que aquesta qüestió és 
vital i que cadascú ha de fer el seu paper, tant l’Ajuntament com les associacions. 
Especifica que és vital la col·laboració permanent per poder donar resposta a 
aquestes inquietuds i ser àgils en la resposta. 

Indica que des d’aquesta perspectiva a l’hora de reduir procediments i 
burocràcia hi ha moltes dificultats. Considera que el govern ha de suprimir aquests 
obstacles i que durant aquest mandat no ho ha fet. Per tant, li sembla bé que 
estigui escrit en un document, però li hauria agradat que ja s’aportessin les 
solucions i no una diagnosi del problema. 

Pel que fa al que ha dit el Sr. Laporta, diu que s’ha treballat amb el govern 
perquè és cert que hi va haver un error en l’impost de societats, però que s’ha 
rectificat a l’hora d’adoptar l’impost en què es va suprimir l’excepció dels 7.000 
euros. 

Recorda que la va anar a veure el president del Consell d’Associacions, que es 
va treballar amb el ministeri i que es va reconèixer que, amb una voluntat de fer 
més transparència en un impost, es perjudicava molt el món associatiu i que fins i 
tot podrien desaparèixer petites entitats i associacions. Informa, doncs, que es va 
corregir i s’han començat els tràmits perquè per sota de 50.000 euros no hi hagi 
aquesta obligació que generava molts problemes en la comptabilitat i la gestió del 
dia a dia. Indica que per sota dels 50.000 euros són el 80% o el 90% de les 
associacions de Barcelona i que, per tant, estan excloses en aquest sentit. 
Insisteix, doncs, que és una mesura que s’ha rectificat, tot i que entrarà en vigor el 
mes de gener, però les entitats ja saben que no s’ha de fer i així s’ha parlat amb el 
Consell d’Associacions. 

Respecte a la gestió cívica, indica que el document de bases sí que estableix la 
concurrència, però no la respecta en moltes ocasions. Comenta que pel grup 
municipal d’ICV-EUiA per Catalunya el que va passar amb Harmonia és un valor 
per a ells, però diu que pel Grup Popular això és una crítica, perquè hi va haver un 
tracte de favor per a unes entitats en detriment d’unes altres i no es va fer un 
procediment de concurrència. Entén, doncs, que això no pot ser, que cal garantir la 
concurrència i que s’ha de fer d’una manera que tothom conegui quines són les 
normes i que, encara que pressionin l’Ajuntament o el barri o el districte no hi 
haurà un tracte de favor, com el que hi va haver en aquest cas, ja que tot i que les 
bases encara no s’havien aprovat definitivament, sí que s’havien aprovat per part 
del govern i l’obligació del govern era complir-les. 

Recorda que el Grup Popular va introduir unes esmenes a les bases amb una 
sèrie de garanties que entenia que havien de millorar el procés, però diu que 
aquestes no s’han incorporat i que s’han establert unes bases tan obertes que 
donen molta força a la discrecionalitat. Indica que el límit de la discrecionalitat és 
l’arbitrarietat, i considera que tal com està recollida a les bases hi ha arbitrarietat o 
n’hi pot haver, i que no hi ha cap tipus d’aclariment en aquest procediment. 

Finalment, creu que cal establir mesures per donar respostes a una diagnosi que 
es presenta en l’última Comissió del mandat, i considera que el govern ha perdut 
l’oportunitat de dur a terme una qüestió fonamental per a les associacions com és 
millorar els processos de participació. Recorda que el govern va presentar 
l’aprovació inicial un any i mig enrere i ho va deixar aparcat, i per això no 
s’aprovarà en aquest mandat. Pensa que és un gran fracàs del govern a l’hora de 
poder fer un procés clar, àgil i ràpid perquè tota la feina que fan les associacions 
en els districtes i barris tinguin millors processos i millors òrgans i que no es 
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maregi la gent havent d’anar a vuit o nou llocs per una mateixa reclamació, ja que 
el temps és valuós per a tothom. 

El Sr. Gomà li diu a la Sra. Esteller que no hi ha hagut tracte de favor a 
l’Harmonia, sinó un procés de concurrència i gestió cívica a partir d’un projecte 
potent i arrelat al territori. 

Pel que fa al que deia el Sr. Martí que cal governar fins a l’últim minut, reconeix 
que sí, però concreta que governar és impulsar, executar i avaluar, i que tot té el 
seu moment. Li sembla, doncs, que des del punt de vista de l’òptica del govern 
hauria de ser més moment d’avaluar, de fer seguiment i balanç que no d’impulsar. 

Quant al que deia també el Sr. Martí del got mig ple o mig buit, reconeix que 
s’han fet coses en quatre anys, per tant, got mig ple, però diu que també se n’han 
deixat de fer, i per tant, creu que és honest aportar la perspectiva del got mig buit. 
Comenta que la principal objecció del seu Grup és quan el govern ha dit no a 
l’exercici de la democràcia participativa o ha expressat desconfiança i conflicte amb 
processos participatius de base. 

En resum, expressa tota la confiança i la complicitat amb les entitats, però molt 
escepticisme amb el govern municipal. 

El Sr. Laporta diu que UpB està molt en la línia del que han exposat els Srs. 
Espriu i Gomà. Referent al que comentava el Sr. Espriu respecte al fet que tots els 
grups municipals tenen el ferm compromís de continuar treballant per 
l’associacionisme de la ciutat i perquè hi hagi una cogestió i participació ciutadana, 
assenyala que el seu Grup porta una proposició en aquesta sessió de la Comissió 
que fa referència al fet que cal fer una revisió de les normes de participació 
ciutadana de l’Ajuntament. 

Pel que fa a l’error que esmentava la Sra. Esteller, celebra que s’hagi rectificat, 
però tenint en compte tot el procés d’elaboració d’una llei, amb tots els filtres que 
passa, i que no s’haguessin adonat que a Catalunya i a Barcelona el teixit 
associatiu és molt potent i que això representava una situació d’alarma important 
pel que aquestes associacions haguessin de tributar per l’impost de societats com 
si fossin una societat mercantil, entén perfectament la reacció del sector. 

Tanmateix, precisa que en la seva exposició anterior ha dit «seguir insistint», 
perquè, tot i que hi ha la voluntat per part del Ministeri d’Hisenda d’esmenar 
aquesta errada, la veritat és que encara no s’ha produït i per això continua insistint 
perquè es resolgui. 

Finalment, torna a felicitar l’esforç que s’ha fet per arribar a aquest Pla de suport 
a les associacions. 

El Sr. Agustí torna a agrair el to propositiu i diu que va prenent notes. 
Sobre el Pla de locals, li diu al Sr. Espriu que aquest no treu ni un mil·límetre de 

competència als districtes, sinó que permet a l’Ajuntament saber què té 
patrimonialment i què està cedit d’això a les associacions, i per això es demana als 
districtes que les cessions o els acords a què arribin passin pel Pla de locals a títol 
informatiu, no a títol de control. 

Pel que fa a l’impost de societats, comenta que el que ha dit la Sra. Esteller és 
cert, és a dir, que hi ha hagut una rectificació per part del Grup Popular, però 
ressalta que es deixa de dir sempre que, a més dels 50.000 euros, es té en compte 
que l’import total dels ingressos corresponents a les rendes no exemptes no 
superin els 2.000 euros anuals, cosa que continua sent un problema per a moltes 
associacions. Per això considera que són a mig camí, encara que s’hagi avançat. 

Finalment, en relació amb la normativa de participació, reconeix que no s’ha 
aprovat, però apunta que és un problema de tots, ja que dels 100 o 200 temes del 
Grup Popular, per exemple, hi havia acord en tots menys en dos, més o menys 
una proporció similar al que hi havia amb el Grup Socialista, és a dir, un acord 
pràcticament total que al final es tradueix en un no-suport a la reforma de la 
normativa. Conclou, doncs, que no es pot presentar perquè no hi ha un suport 
majoritari dels grups municipals, però diu que hi ha tota la voluntat per part del 
govern municipal. 

 
Es dóna per tractada. 
 
c) Informes 
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d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
2. Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de la 

participació de l’Ajuntament de Barcelona en el DIPLOCAT, detallant l’aportació 
econòmica per tots els conceptes des de la seva incorporació, els projectes i/o 
seminaris on ha participat, així com els projectes en curs, el seu paper a la presa 
de decisions i la valoració i el retorn que suposa per a la ciutat de Barcelona 
participar en aquest Consorci. 

 
La Sra. Esteller li diu al regidor de presidència que li interessa molt que 

respongui al contingut de la compareixença posant l’accent en allò que afecta i 
implica la ciutat de Barcelona, ja que li interessa molt saber en què ha beneficiat la 
ciutat formar part del Diplocat i finançar-lo i saber per a tots els conceptes quin és 
el cost, quines activitats s’han realitzat en benefici de la ciutat i quina és la 
participació de l’Ajuntament en la presa de decisions de totes les activitats que 
organitza el Diplocat. 

El Sr. Martí comenta que no és la primera vegada que es parla d’aquesta 
temàtica, és a dir, de la participació de l’Ajuntament en el consorci públic-privat 
Diplocat, en què el govern va decidir que era oportú i positiu que s’hi participés, 
juntament amb moltes altres institucions i entitats, tant públiques com privades. 
Indica que el govern continua considerant que és positiu que l’Ajuntament continuï 
compromès amb els fins i els objectius principals del Diplocat. 

Discrepa, per tant, amb naturalitat i normalitat, políticament del punt de vista 
del Grup Popular, ja que prefereix aportar recursos, objectius i prioritats en el 
marc del Diplocat, en una estratègia global de país, que no pas altres coses, com 
ara algunes iniciatives que el PP ha aplaudit aprofitant el Mobile, d’esquena a les 
institucions pròpies de la ciutat i del país. Diu que ho respecta, però que cadascú 
juga el partit que juga i que el govern municipal està compromès amb l’objectiu i 
l’estratègia del Diplocat. 

Indica que en el text de la compareixença es pregunten diverses coses, una en 
relació amb la informació detallada de les aportacions econòmiques que fa 
l’Ajuntament per tots els conceptes des de la seva incorporació al Diplocat en 
projectes, actuacions, programes, seminaris, etc. Comenta que aquestes dades ja 
s’han donat, però que les tornaran a donar per escrit a tots els grups. 

Tanmateix, refresca la memòria i explica que l’aportació efectiva del 2013 van 
ser 10.800 euros, i la del 2014, 28.414 euros, que són aportacions directes de 
l’Ajuntament en aquestes activitats, que detallarà per escrit perquè no hi hagi cap 
problema, però que són la majoria projectes de participació en l’àmbit europeu i 
internacional com a Ajuntament dins del Diplocat, de què després recordarà les 
entitats que en formen part. Pel que fa al 2015, diu que s’acabarà de decidir, dins 
del pressupost aproximat que hi ha, quines actuacions s’acaben finançant, perquè 
són actuacions que s’acaben decidint en funció de la prioritat que pugui tenir el 
govern i del programa general d’actuacions del Diplocat. 

Explica que les actuacions en què el govern vol col·laborar amb finançament 
parcial són actuacions que se cenyeixen als objectius prioritaris del Pla director de 
cooperació, desenvolupament, solidaritat i pau 2013-2016, aprovat per unanimitat 
de tots els grups polítics de l’Ajuntament; per tant, informa que no hi ha cap 
actuació aïllada que no respongui a cap planificació política del govern, sinó que 
totes són teòricament incardinables en cadascun dels objectius estratègics que 
formen part d’aquest Pla director de cooperació. Insisteix que donarà aquesta 
informació per escrit amb detall. 

Pel que fa al tercer eix que es pregunta en la compareixença, manifesta que el 
govern valora positivament el retorn que suposa per a la ciutat participar en 
aquest consorci. Reconeix, però, que els retorns són més discutibles i que 
probablement hi haurà discrepància política. 

En tot cas, insisteix en el fet que el govern valora positivament la feina feta en 
el si d’aquest consorci per tal d’explicar, des del punt de vista de Barcelona, 
Catalunya al món, cosa que no va en contraposició a actuacions que puguin fer 



NÚM. 21 10-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3679 
 

altres institucions, administracions i governs, fins i tot el de l’Estat. Considera que 
poden ser missatges complementaris i que no tot ha de ser blanc o negre. Afegeix 
que crear vincles i sinergies amb altres institucions multilaterals internacionals és 
positiu. 

Comenta que l’Ajuntament coincideix amb institucions com la Generalitat, les 
quatre diputacions provincials, el Consell General d’Aran, els ajuntaments de les 
principals capitals del país, les dues associacions municipalistes del país, amb 
entitats financeres, econòmiques i empresarials, com la Federació Catalana de 
Caixes d’Estalvi, les cambres de comerç en general, PIMEC, Foment del Treball 
Nacional, FEMCAT, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, Comissions 
Obreres, UGT, la Taula del Tercer Sector, el Futbol Club Barcelona, les universitats 
i les escoles de negoci més importants del país, etc. Creu que això és un actiu molt 
important de treball en conjunt i en xarxa, i tot i que el govern no està obligat a 
compartir el 100% de les actuacions que faci cada entitat consorciada, sí que 
considera que globalment es fa una bona feina, i l’Ajuntament, amb els petits 
recursos que hi posa, creu que és positiu per a la ciutat i el país. 

Insisteix que ja han parlat altres vegades del tema i que el Grup Popular en 
discrepa obertament i no es conforma amb les explicacions que dóna el govern. Li 
sap greu que tota la documentació en relació amb les xifres exactes d’aquestes 
participacions econòmiques de l’Ajuntament al Diplocat es farà arribar a partir de 
l’endemà. Finalment, reitera el respecte total i absolut a la idea contraposada del 
PP del que ha de ser la projecció internacional de la ciutat i del país, que és 
Catalunya en aquest cas. 

La Sra. Esteller reconeix que han parlat moltes vegades del tema, però es 
queixa que el Sr. Martí, com sempre, no li ha dit res, ja que diu que és positiu o 
que l’Ajuntament està al Diplocat amb moltes altres entitats molt respectables, 
però no sap en què es tradueix això ni quin benefici aporta a la ciutat.  

Comenta que el Diplocat és un instrument que té com a objectiu primordial 
promoure la independència de Catalunya al món, cosa que és contrària al que ha 
de ser la promoció de la ciutat de Barcelona, que ha d’unir, ha de tenir força i 
garantir al món que té una economia estable, ja que considera que la promoció de 
la independència només genera inestabilitat i impedeix aquesta visió global per 
captar inversions, col·laboracions i talent. Indica que el problema del Partit Popular 
és que van amb algú que els resta i que els divideix. 

De les activitats de què ha pogut tenir coneixement, en repassa algunes: 
«Futuro político de Catalunya en el rol de la diplomacia. De la perspectiva al 
proceso de autodeterminación. 6 de febrero. Autodeterminación en la unión 
aplicada..., independencia de Cataluña. 22 de enero. Proceso autodeterminación. 9 
de diciembre 14. El caso catalán. Formación de un estado. 4 de diciembre. Más 
autodeterminación. Mejor juntos y felices separados, en noviembre. Rol de los 
países de origen de la integración tal y autodeterminación. Más autodeterminación, 
autodeterminación e independencia.» Indica que el nou director del Diplocat a 
Washington va tenir una actuació totalment negativa, i insisteix que tot el que fa el 
Diplocat resta. 

Comenta que quan va veure les jornades va mirar si trobava alguna cosa de 
Barcelona, però que no hi havia res. Es pregunta, doncs, per què hi participa 
l’Ajuntament. Es queixa que el Sr. Martí no li ha dit que el 2013 s’hi va participar 
amb 62.000 euros i que es va signar un conveni. Vol saber, doncs, si el 2014 s’han 
mantingut els 62.000 euros i si es mantindran el 2015. Es queixa que el Sr. Martí 
no ho diu tot, ja que la compareixença demanava tots els conceptes i el regidor de 
presidència només n’ha donat una part, és a dir, els ajuts directes, però no els 
extraordinaris. Reitera que vol saber el retorn que té per a la ciutat formar part del 
Diplocat, perquè pel que coneix això resta i no suma. 

Pel que fa al Pla de cooperació, diu que aquest té molts objectius, però vol saber 
en concret quins objectius s’han complert a través del Diplocat i quins beneficis 
han produït. Respecte de les missions d’observació electoral, comenta que 
l’Ajuntament va ser a Costa Rica, que ja hi ha una bossa d’observadors locals, i vol 
saber, doncs, quant va costar aquesta missió, qui i quants hi van anar.  

En relació amb les publicacions del Diplocat, comenta que no n’hi ha ni una de 
Barcelona. N’esmenta algunes, com ara Catalunya 1714, Órgano secular, 
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Autodeterminación en la Unión Europea, Las instituciones públicas, Consejo y 
diplomacia para la independencia, Libro blanco de Escocia sobre la independència i 
El dificultoso encaje de Cataluña en España, i es pregunta per què hi participa 
Barcelona, ja que sembla que l’Ajuntament paga tot el que no pot pagar la 
Generalitat, i que aquesta el menysprea i no li dóna cap protagonisme, perquè no 
hi ha res que beneficiï la ciutat de Barcelona. Diu que potser no té totes les 
activitats, però que la compareixença justament és perquè el Sr. Martí la 
sorprengui i li doni tot el que ella no té i beneficia Barcelona. 

El Sr. Colomé diu que cada vegada que obre l’ordre del dia de la Comissió de 
Presidència i Règim Interior ja sap que hi ha un punt fix, que és el Diplocat. Per 
tant, indica que no té res més a afegir i que mirarà les seves notes de les 
comissions anteriors i les compararà amb el que diuen els dos ponents. 

El Sr. Mestre comenta, com el Sr. Colomé, que el Diplocat sembla un punt fix de 
l’ordre del dia, i diu que tampoc té gaire cosa a dir. Per tant, manifesta que es 
dóna per assabentat de les informacions que ha facilitat el Sr. Martí i que, com que 
el Grup Popular insisteix a forçar aquest debat, el tindrà aquest grup amb el 
govern, però no amb el grup municipal d’ICV-EUiA. 

El Sr. Laporta agraeix les explicacions del regidor Martí, i diu que la diplomàcia 
es defineix com el conjunt d’actuacions de comunicació adreçades als públics 
internacionals per establir un diàleg per informar-los i influir positivament en la 
imatge que tenen de la ciutat. Comenta que la Sra. Esteller es pensa que 
Barcelona viu aïllada del que succeeix a Catalunya, però constata que és cap i 
casal del país. Assenyala que hi ha el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, 
que és una institució creada el novembre de 2012, que el regidor ha explicat per 
qui està format i que és un consorci públic-privat que té per objectiu explicar 
Catalunya al món i incidir en l’opinió pública internacional per tal de millorar la 
imatge i el prestigi d’aquest país a l’exterior tot creant vincles i relacions de 
confiança amb ciutadans i institucions d’altres països. 

Reconeix que si es posen en mans de segons qui, com deia el Sr. Martí, no els 
ajudaran a promoure tot això, perquè hi ha un altre posicionament, del qual 
participa el Partit Popular, i que UpB respecta absolutament. Afegeix que no li 
importa que la Sra. Esteller sigui recurrent amb aquest tema, perquè troba que cal 
parlar-ne, ateses les circumstàncies que està vivint el país, que interessen el món 
internacional. Considera, doncs, que el que desenvolupa el Diplocat en aquest 
sentit és prou important i, tenint en compte la relació d’activitats del Diplocat, 
felicita el govern per la feina que està fent. 

Considera que el Diplocat és un organisme de primer ordre per les institucions 
que en formen part, imprescindible pel coneixement econòmic del país, de suport a 
les empreses, a les associacions, a les entitats, als emprenedors i a les 
administracions. Per això entén que l’Ajuntament de Barcelona hi participi 
activament i que hi inverteixi. Encoratja, per tant, els qui dirigeixen el Diplocat 
perquè es continuï promovent la imatge de Catalunya i s’estableixin vincles amb la 
comunitat internacional des de Catalunya. 

El Sr. Martí diu que no sorprendrà la Sra. Esteller i que no és la seva intenció, 
sinó que la intenció del govern és fer la feina que li toca acceptant la discrepància. 
Es compromet a enviar a la regidora popular totes i cadascuna de les actuacions 
que s’han finançat des de l’Ajuntament. Pel que fa a les accions del Diplocat que ha 
esmentat la portaveu del Grup Popular, informa que l’Ajuntament només hi té a 
veure com a part consorciada, però no com a finançador directe ni com a 
promotor. Reconeix que si el Consell de la Cambra vol fer una actuació dins del 
Diplocat que el govern considera que està bé li dóna el vistiplau, però aclareix que 
l’Ajuntament no és el promotor de totes les accions que es fan en l’àmbit del 
Diplocat. 

Reitera que es farà arribar a tots els grups la relació detallada dels projectes que 
es financen des de l’Ajuntament dins del Diplocat, però indica que, igual que en el 
Pla de suport a les associacions, el govern continuarà fins a l’últim dia donant 
suport a aquesta projecció internacional de Catalunya, atès que Barcelona és la 
capital del país que es vol projectar i té unes responsabilitats associades a aquest 
fet. 
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La Sra. Esteller comenta que preguntava com es porta a terme la presa de 
decisions dins del consorci i quin protagonisme té l’Ajuntament quan es decideixen 
totes aquestes activitats. Insisteix que vol saber quines activitats ha fet 
directament o indirectament l’Ajuntament, però que el Sr. Martí no li ho diu, tot i 
que digui que li ho farà arribar per escrit. Encara que no sigui exacte, li agradaria 
que el regidor de presidència li digués una activitat positiva per a la ciutat de 
Barcelona, i també el cost de tots els convenis extraordinaris, perquè tampoc li ho 
ha dit. 

Comenta que això no és diplomàcia, sinó paradiplomàcia, ja que Catalunya no 
és un estat i, per tant, el Diplocat no pot fer diplomàcia. Considera que 
l’Ajuntament actua contra l’Estat i que això és negatiu. Constata que el Mobile 
Congress, per molt que digui el Sr. Laporta, va ser un exemple d’unió de totes les 
administracions, que la força d’aquell congrés va ser impactant i que això és 
positiu. En canvi, reitera que el Diplocat resta, divideix, genera incertesa i 
inestabilitat, perquè tot el que fa és transmetre missatges negatius per a la ciutat. 
Opina que el govern posa la ciutat al servei de l’independentisme i de la deriva del 
president Mas, encara que perjudiqui la ciutat, quan el que ha de fer és defensar 
Barcelona i el seu cosmopolitisme, que és el que té força al món. 

 
Es dóna per tractada. 
 

III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
3. Aprovar el Pla d’igualtat d’oportunitats home-dona, per als anys 2015-2019, 

del personal municipal de l’Ajuntament de Barcelona i dels organismes públics 
adscrits a l’acord regulador de les condicions de treball comunes dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
El Sr. Forn recorda que quatre anys enrere l’Ajuntament ja va aprovar el primer 

Pla d’igualtat d’oportunitats home-dona, que tenia la virtut de posar en l’agenda 
política municipal, especialment en clau de gestió interna, la igualtat home-dona. 
Informa que durant aquest període s’ha passat d’incorporar un 11% de dones als 
processos selectius de la Guàrdia Urbana a més d’un 20% en les darreres 
convocatòries; que en els processos selectius ja ningú qüestiona el gènere per 
constituir el tribunal, o que els programes de formació de l’Ajuntament vetllen 
perquè la variable de gènere estigui sempre continguda en els materials de treball. 

Comenta que l’Ajuntament és un reflex de la societat que l’envolta i que hi ha 
camí per recórrer, atès que encara hi ha una escletxa salarial superior al 6%, tot i 
que aquesta està molt per sota de la mitjana de Catalunya, d’Espanya i de la Unió 
Europea. Considera, però, que és una dada que convida a mantenir polítiques 
actives que redueixin i eliminin aquestes diferències. 

Finalment, agraeix el treball de la Comissió Tècnica, la Comissió de Seguiment i 
d’una manera molt especial dels diferents sindicats que han col·laborat de manera 
molt directa en l’elaboració d’aquest Pla, que són Comissions Obreres, UGT i CGT, 
que hi han estat implicats des del primer moment. 

El Sr. Arias comença demanant disculpes perquè tot just la setmana anterior 
s’acabava el Pla a la Comissió Tècnica i, per tant, no hi ha hagut temps material de 
poder explicar amb detall als grups el contingut del pla. S’ofereix, doncs, tal com 
ha fet en petit comitè, a explicar-los el contingut detallat del Pla. 

En segon lloc, pel que fa al diagnòstic, indica que el pla té tres grans parts 
diferenciades: el diagnòstic, el pla d’actuació i el model organitzatiu. 

Des del punt de vista del diagnòstic, comenta que s’ha orientat a partit de tres 
grans àmbits: en primer lloc, una sèrie d’entrevistes a persones clau de 
l’organització; en segon lloc, sessions focals de l’Ajuntament, i, per últim, un 
qüestionari a la plantilla municipal a partir d’una mostra aleatòria estratificada 
d’aquesta. Explica que a partir de tot aquest material i de l’anàlisi d’una sèrie de 
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documents, com les plantilles, s’ha fet una diagnosi tant quantitativa com 
qualitativa. 

Informa que aquesta diagnosi ha repassat les polítiques i els valors en l’actuació 
de l’Ajuntament, la situació d’homes i dones al consistori, l’accés a l’organització, 
els aspectes de formació, de promoció, la política retributiva, l’ordenació del temps 
de treball, el llenguatge i la comunicació inclusiva i la salut laboral, la prevenció i el 
tractament d’assetjaments. Diu que no s’entretindrà en els elements rellevants del 
diagnòstic, i reitera la seva predisposició a explicar amb detall tots aquests 
elements. 

Des del punt de vista de la política retributiva, destaca, tal com ha fet el tinent 
d’alcalde, l’existència d’una escletxa retributiva del 6%, que en el cas d’alguns 
col·lectius s’accentua en funció del grau de segregació vertical o horitzontal que hi 
pugui haver, si el col·lectiu està més masculinitzat o feminitzat o fins i tot en el cas 
del personal directiu hi ha una certa segregació vertical a favor dels homes. 
Comenta que el pla integra tota una sèrie de conclusions detallades des del punt 
de vista del diagnòstic de tots aquests eixos. 

Informa que a partir d’aquest diagnòstic s’ha elaborat un pla d’actuació que 
s’estructura en 7 objectius generals, 11 específics i 27 accions, de les quals en 
ressaltarà algunes. 

Pel que fa a les accions, comenta que n’hi ha tot un grup que giren al voltant de 
la comunicació; d’altres al voltant de l’adaptació dels sistemes d’informació; 
d’altres al voltant de desenvolupar les estructures organitzatives per donar impuls 
al Pla d’igualtat, i d’altres al voltant de la formació, tant amb la idea de mantenir la 
perspectiva de gènere en els continguts com també una formació específica en 
aquest àmbit. 

Explica que un altre grup de mesures gira al voltant dels processos de selecció i 
promoció, sobretot a l’entorn de l’anàlisi de les proves selectives tant en conjunt 
com en l’àmbit específic; mantenir la política per tal d’estendre la paritat no en la 
majoria de tribunals, sinó en la pràctica totalitat, i impulsar i integrar dins el Pla 
d’igualtat tant el grup de Guàrdia Urbana com la possibilitat d’impulsar un grup 
específic d’altres col·lectius que puguin aparèixer. 

Assenyala que una altra proposta rellevant és la d’aprovar un decret d’alcaldia 
sobre la paritat en la constitució del nou equip gerencial municipal que es derivi de 
les eleccions municipals. Afegeix que també s’analitzarà durant el proper Pla les 
bretxes salarials en l’àmbit global de l’Ajuntament i dels organismes autònoms 
específicament en els col·lectius en què s’hagi identificat que aquesta escletxa pot 
ser superior al 4%. Diu que no només seria fer l’anàlisi, sinó que les conclusions 
s’elevessin a la mesa general o als àmbits que correspongui per veure si aquestes 
anàlisis es poden traduir en actuacions concretes posteriorment. 

Quant a les actuacions sobre prevenció, en destaca avaluar el procés d’aplicació 
del protocol per a la dignitat; estendre i ampliar l’abast d’aquest protocol, sobretot 
pel que fa al diagnòstic i la seva capil·laritat en el conjunt de l’organització, i 
completar les avaluacions de riscos psicosocials iniciades el 2013 des de la 
perspectiva de gènere al conjunt de l’Ajuntament. 

Pel que fa al model organitzatiu, identifica, d’una banda, els òrgans polítics, i de 
l’altra, els executius. Especifica que en els polítics hi ha tant la regidoria com la 
Comissió de Govern i el Ple municipal, i en els executius, la gerència de Recursos 
Humans i Organització, la Comissió Paritària de Seguiment del Pla d’igualtat, la 
Comissió Tècnica i tots els grups de treball que es vulguin configurar. 

El Sr. Espriu destaca que el gerent de Recursos Humans ha començat dient que 
es posava al servei dels grups per presentar en detall el conjunt del pla. Comenta 
que pel Grup Socialista és un pla essencial, ja que el seu Grup el va començar en 
el mandat anterior, però precisament per això hi vol aprofundir i farà una reserva 
de vot. 

La Sra. Pajares agraeix les explicacions del Sr. Arias i anuncia que el Grup 
Popular també farà una reserva de vot, amb el benentès que fins al Plenari tindran 
temps de reunir-se, aprofundir en alguna de les qüestions i estudiar el Pla amb 
més tranquil·litat i no d’un dia per l’altre. 

El Sr. Mestre anuncia també una reserva de vot del seu Grup i diu que farà la 
intervenció en el Plenari, en què definirà el seu vot. Destaca breument, però, que 
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el pla respon a la normativa vigent en matèria d’igualtat d’oportunitats, la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, que obliga les administracions públiques a fer 
aquests plans d’igualtat.  

En segon lloc, tal com han dit el Sr. Forn i el Sr. Arias, comenta que les 
polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes han estat objecte 
d’actuacions durant molts anys a l’Ajuntament, i creu que aquest Pla d’igualtat, 
doncs, s’inscriu en aquestes polítiques i en el primer Pla d’igualtat, impulsat per 
l’anterior govern municipal. 

Finalment, destaca i agraeix la participació en l’elaboració d’aquest Pla de 
sindicats, departaments municipals i tècnics municipals.  

El Sr. Laporta pensa que l’Ajuntament ha estat pioner en el desenvolupament de 
polítiques d’igualtat de gènere, ja que té una llarga trajectòria en el 
desenvolupament de programes i mesures orientades a reduir les desigualtats 
entre homes i dones de la ciutat. Comenta que l’objectiu del pla és promoure 
canvis organitzatius que possibilitin que les dones i els homes puguin desenvolupar 
les seves carreres professionals i capacitats personals sense que es doni cap 
discriminació per raó de gènere. 

Indica que tant per les explicacions del tinent d’alcalde com per les del gerent 
veu que el pla està ben encaminat i el valora positivament, però com que s’ha dit 
que se n’explicarà el contingut detallat als grups, també farà una reserva de vot. 
En tot cas, diu que, per com està estructurat el pla amb la diagnosi, el pla 
d’actuacions i l’estructura organitzativa o els canvis en els departaments i les 
forces sindicals que en formen part, és una reserva de vot orientada a votar-hi a 
favor. 

El Sr. Forn agraeix totes les intervencions i diu que està a l’espera de les 
reunions que es puguin fer des de la gerència de Recursos Humans i Organització 
amb el Sr. Arias al capdavant els dies següents. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU i amb la reserva de vot del 

PSC, PP, ICV-EUiA i UpB.  
 
4. Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al restaurant Pitarra com a 

reconeixement a la seva qualitat culinària fruit d’una trajectòria de 125 anys de 
constància, rigor, esforç i innovació gastronòmica, així com el seu compromís 
cultural amb Barcelona i Catalunya.  

 
El Sr. Espriu anuncia que el seu Grup hi votarà a favor, tot i que ha demanat la 

creació d’una comissió per atorgar les medalles, que reivindicarà fins a l’últim dia, 
perquè no se n’ha sortit fins ara. 

La Sra. Esteller lamenta que el govern continuï sense demanar l’opinió als grups 
de les medalles que proposen. En aquest sentit, insisteix en el fet que va presentar 
una al·legació, que es va desestimar, per crear la comissió que esmentava el Sr. 
Espriu, per tal que els grups puguin formar part d’aquesta presa de decisions o en 
tinguin informació acurada. 

Finalment, comenta que des que s’ha presentat aquesta proposta ha rebut 
quatre o cinc trucades per part del govern per saber què pensava votar el seu 
Grup. Anuncia que farà una reserva de vot, però diu que li hauria agradat que 
aquestes trucades s’haguessin fet abans per explicar-li que es presentaria aquesta 
medalla o per demanar-li l’opinió prèvia. Lamenta, doncs, que el govern acabi 
aquest mandat sense tenir la consideració dels grups a l’hora de concedir una 
medalla tan important com aquesta. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PSC, ICV-EUiA i UpB i amb 

la reserva de vot del PP.  
 
5. Aprovar definitivament el Reglament de funcionament intern del Consell 

Municipal d’Entitats de Barcelona, d’acord amb el text que obra en l’expedient; 
publicar el document definitivament aprovat al Butlletí Oficial de la Província, a la 
Gaseta Municipal, i a la web o seu electrònica de l’Ajuntament. 
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El Sr. Espriu felicita les associacions i l’equip tècnic de la casa pel treball fet, i 
anuncia el vot a favor, però diu que farà la posició general en la presentació al 
Plenari. 

La Sra. Esteller diu que també intervindrà al Plenari i farà un vot a favor. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
6. Ratificar els acords de l’Assemblea General del Consorci Localret, aprovats en 

les sessions de 23 de novembre de 2013 i 15 de desembre de 2014, en el sentit 
d’aprovar la proposta de la modificació dels seus estatuts, amb l’objecte d’adaptar-
los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local i a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic, i altres modificacions estatutàries, d’acord amb el text adjunt a 
aquest expedient. 

 
El Sr. Forn diu que només es tracta de la modificació dels estatuts d’aquestes 

entitats amb qui l’Ajuntament està consorciat o hi participa. 
El Sr. Espriu diu que és l’adaptació dels estatuts i la vinculació del projecte a 

l’Ajuntament, amb la supervisió via secretaria i intervenció, i, per tant, hi votarà a 
favor. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
7. Aprovar, de conformitat amb l’article 105.2 de la llei 30/1992, de 26 de 

novembre, modificada parcialment per la llei 4/1999, de 13 de gener, reguladora 
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú i de l’article 74.2 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’acta d’esmena 
subscrita en data 5 de novembre de 2014 per les Comissions de Delimitació 
Territorial dels ajuntaments de Barcelona i de Molins de Rei, que rectifica 
parcialment l’acta de delimitació de 27 de maig de 2014, aprovada pel Plenari del 
Consell municipal en sessió del següent dia 27 de juny, en el sentit advertit per la 
Comissió de Delimitació de l’ajuntament de Molins de Rei que modifica la descripció 
de la fita segona, mantenint la resta del contingut de l’acta de delimitació; 
incorporar la citada esmena a la repetida acta de delimitació de 27 de maig de 
2014, d’acord amb l’article 31.3 del D. 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya; i notificar el 
present acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya (Direcció General d’Administració Local), als efectes 
previnguts a l’art. 32.2 i concordants del D. 244/2007, i al propi ajuntament de 
Molins de Rei. 

 
El Sr. Forn informa que s’han fet diverses modificacions de descripcions de les 

fites, i que en aquest cas correspondria a l’Ajuntament de Barcelona i el de Molins 
de Rei, però diu que és una qüestió molt tècnica i que en les últimes comissions se 
n’han passat d’altres municipis. Per tant, indica que tan sols es tracta que s’aprovi 
la delimitació per part de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU i UpB i amb la reserva de 

vot del PSC, PP i ICV-EUiA.  
 
8. Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Barcelona com a Patró a la 

Fundació Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal). Acceptar els 
Estatuts de la Fundació, segons documentació adjunta. Facultar a l’Alcalde de 
Barcelona per nomenar el representant de l’Ajuntament de Barcelona a 
l’esmentada Fundació. 

 
El Sr. Martí informa del suport que ha estat donant l’Ajuntament a aquesta 

iniciativa tan important des del punt de vista de la promoció de la salut en països 
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amb problemes greus de salut pública i també amb temes lligats a la recerca i la 
investigació. Indica que el govern fa un pas més, doncs, a l’hora d’integrar-se com 
a patrons d’aquesta fundació. Explica que, més enllà de donar-hi suport a través 
de subvencions puntuals, s’integra a ISGlobal perquè creu que realment és un 
objectiu estratègic, el de la participació de l’Ajuntament en la millora de la salut 
global i sobretot dels col·lectius i les ciutats que més pateixen aquestes 
mancances. 

El Sr. Espriu anuncia una reserva de vot aclarint que s’ho ha d’acabar de mirar, 
però recorda que el govern va fer un procés de racionalització de la presència en 
fundacions i consorcis i, per tant, tot això ha de tenir un procediment que 
suposadament la Sra. Recasens va implementar a la Comissió d’Economia, 
Empresa i Ocupació. Diu que cal mirar que tot aquest procediment quedi cobert. 

La Sra. Pajares anuncia el vot a favor del seu Grup en raó de l’entitat que avui 
es presenta i que l’Ajuntament en formarà part pel seu prestigi internacional i per 
la feina que fan. 

El Sr. Mestre farà una reserva de vot, ja que, tot i ser coneixedor de la bona 
tasca de l’Instituto de Salud Global Barcelona tant a la ciutat com arreu del món, el 
seu Grup encara espera que el govern presenti quines de les fundacions de què 
l’Ajuntament forma part compleixen els requisits que es van establir pel mateix 
govern i quines no, i espera que el govern deixi de formar part dels òrgans 
d’aquestes fundacions que no compleixin aquests requisits. 

Constata que això no s’ha fet i que, tot i que insisteix en la valoració molt 
positiva d’aquesta fundació, queda aquest marc global de com analitzen i com 
determinen conjuntament tots els grups municipals en quines fundacions es 
continua participant. 

Diu que expressarà el vot en el Plenari municipal i remarca que això en cap cas 
significarà posar en dubte la bona feina que es fa des de l’Instituto de Salud Global 
Barcelona. 

El Sr. Laporta anuncia el seu vot a favor, atès que aquest institut és fruit d’una 
aliança innovadora entre institucions acadèmiques, governamentals i filantròpiques 
que contribueix a l’esforç de la comunitat internacional amb l’objectiu d’afrontar els 
reptes de la salut en un món globalitzat. Pensa, doncs, que el fet que l’Ajuntament 
s’incorpori a aquesta fundació és una bona decisió. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PP i UpB i amb la reserva 

de vot del PSC i ICV-EUiA.  
 
9. Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per un import de 39.994,73 

euros a favor de l’empresa QSL Serveis Culturals, SL (NIF B60641925) 
corresponent a la liquidació de la subvenció del període de l’1 d’octubre al 31 de 
desembre de 2014 del contracte relatiu a la gestió de serveis públics, en la 
modalitat de concessió, per a la gestió i explotació de la promoció, dinamització i 
organització de les activitats de caire cultural, artístic i sociocultural en el Centre 
Cívic Carmel, atesa la necessitat de regularitzar l’obligació de l’any 2014 i no 
reconeguda en l’exercici pressupostari que li corresponia. Autoritzar, disposar i 
reconèixer l’obligació de la despesa de la quantitat de 39.994,73 euros a favor de 
QSL Serveis Culturals, SL (NIF B60641925) amb càrrec a la partida i al pressupost 
que s’indiquen en aquest mateix document. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PSC, ICV-EUiA i UpB i amb 

la reserva de vot del PP.  
 

IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
10. Adjudicar el contracte número 14002306 que té per objecte la selecció de 

l’empresa encarregada de la gestió i administració dels dominis “.barcelona” i 
“.bcn”, titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, a l’empresa Fundació Privada 
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Puntcat, amb NIF G63719025, en haver estat considerada la seva oferta en el 
procés de licitació com la més avantatjosa econòmicament. REQUERIR l’empresa 
seleccionada per tal de formalitzar el contracte en el termini de 15 dies hàbils a 
comptar des de la recepció de la present notificació 

 
El Sr. Forn recorda que en la Comissió de Presidència i Règim Interior del 19 de 

novembre de 2014 es va aprovar la licitació del concurs per seleccionar l’empresa 
encarregada de la gestió i administració dels dominis .barcelona i .bcn, i comenta 
que aquest contracte té una durada de cinc anys prorrogables per cinc més, i que 
l’empresa que resulti guanyadora ha de pagar un cànon a l’Ajuntament en funció 
dels ingressos derivats del nombre de dominis que gestioni. 

Informa que s’hi han presentat dues empreses: Fundació PuntCAT i l’UTE 
Entorno Digital, S. A. i CentralNic, empresa britànica, gestora internacional de 
dominis. Comenta que la valoració de les ofertes presentades l’ha fet un grup de 
tres experts independents i el resum de les valoracions ha estat de 76,5 punts per 
a la Fundació PuntCAT, d’un màxim de 100 punts, i de 58 punts per a Entorno 
Digital. 

En conseqüència, diu que en aquesta sessió es ratificarà l’adjudicació del 
concurs a la Fundació PuntCAT. 

El Sr. Espriu anuncia, en primer lloc, que hi votarà a favor, i en segon lloc, diu 
que quan hi ha voluntat política és possible fer un concurs en què els elements de 
qualitat pesin més que els elements d’aportació econòmica, com aporta aquí el 
jurat extern. Conclou que és la proposta que el seu Grup va fer per a la gestió 
cívica. 

La Sra. Esteller explica que el dia que es va substanciar aquest punt el Grup 
Popular ja va considerar que hi havia certs riscos que determinades fundacions 
poguessin gestionar aquest domini, perquè entén que hi ha dominis que són 
complementaris i altres que són contradictoris. Comenta que el seu Grup va veure 
que la Fundació PuntCAT podia tenir una contradicció amb la gestió del domini 
.barcelona, i així ho va posar de manifest en la comissió substanciada el 19 de 
novembre de 2014, en què va demanar al govern que hauria d’adoptar certes 
cauteles, atesa aquesta situació. Diu que el seu Grup va esmentar això abans que 
es procedís a l’adjudicació. 

Assenyala que és la crònica d’una adjudicació anunciada, ja que fa molt de 
temps que el Grup Popular va sol·licitar que es prenguessin les mesures i cauteles 
perquè entenia que hi ha determinades fundacions que representaven una 
contradicció. Posa com a exemple que seria com si la Coca-Cola s’encarregués de 
la campanya de màrqueting de la Pepsicola. Considera, doncs, que són dos 
competidors, i no complementaris, sinó contradictoris. Insisteix que el fet que la 
Fundació PuntCAT sigui qui gestioni els dominis a través d’aquest procés 
d’adjudicació és contradictori amb l’interès que representa per a Barcelona la 
gestió del domini .barcelona. 

Finalment, vol saber, ja que es produeix l’adjudicació, quan es substituirà el 
domini .cat pel domini .barcelona, i també si la Fundació PuntCAT va participar en 
l’elaboració de les especificacions tècniques d’aquest concurs. 

El Sr. Mestre comenta que ha examinat l’expedient i s’ha llegit totes les actes de 
la mesa de contractació, i entén que els diferents acords i les puntuacions que 
s’han donat es corresponen amb el que estava fixat al plec de clàusules i que, per 
tant, entén que l’adjudicació s’ha fet de manera correcta a la Fundació PuntCAT, a 
partir d’una puntuació correcta. Per tant, anuncia el vot favorable del seu Grup. 

El Sr. Laporta comenta que els seus companys li han explicat que el 2004 es va 
propiciar que els webs de l’Ajuntament i de tots els grups que en depenen 
estiguessin sota el domini .cat. Explica que van ser els independentistes que van 
demanar, davant d’algun intent de desvirtuar el .cat a Barcelona, que l’ICANN 
acceptés els dominis .barcelona i .bcn, i que fos la Fundació PuntCAT qui gestionés 
això. No creu que sigui la Coca-Cola gestionant la Pepsicola, sinó la Coca-Cola 
gestionant el Nestea, que pertany al grup Coca-Cola. Considera que són visions 
diferents de veure el que representa la ciutat de Barcelona a Catalunya i al món. 

Entén que la gestió per part de la Fundació PuntCAT permetrà evitar que els dos 
dominis entrin en competència, i per això celebra que hagi tret aquests 76 punts, i 
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creu que és un encert que recaigui en aquest fundació la gestió i administració dels 
dos dominis. 

El Sr. Abelaira informa, pel que fa a les preguntes de la Sra. Esteller, que les 
especificacions tècniques van ser treballades amb els serveis tècnics de l’Institut 
Municipal d’Informàtica, així com externs de la casa, que són les persones que 
formen part del jurat que ha avaluat el concurs. 

Pel que fa a la substitució del .cat pel .barcelona, explica que estarà en funció 
que es tingui la delegació definitiva per part de l’ICANN, ja que cal fer unes proves 
tècniques que ha de validar aquest organisme, i a partir de la validació, es prendrà 
la decisió de quan es farà la substitució. 

La Sra. Esteller entén, doncs, per les paraules del Sr. Abelaira que la Fundació 
PuntCAT no ha participat en el plec de condicions tècniques i que hi haurà una 
substitució del .cat pel .barcelona depenent que es produeixi aquest procés. 

En aquest sentit, comenta que a l’expedient hi ha una abstenció de la 
intervenció d’aquest procediment que s’ha utilitzat i d’aquesta adjudicació, i el seu 
Grup entén que aquí es desvirtua el que havia de ser la gestió del domini 
.barcelona i que és contradictori, i no complementari, que una fundació gestioni els 
dos dominis. Per tant, anuncia el vot en contra del seu Grup. 

 
El Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Espriu expressa el vot 

favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot contrari del PP, el Sr. Mestre 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
11. Prorrogar l’Acord Marc (contracte 12003762 Exp. 0004/13) que té per 

objecte la contractació del subministrament elèctric de l’Ajuntament de Barcelona i 
altres organismes associats, adjudicat en data 6 de març de 2013 a l’empresa 
Endesa Energia, SAU, amb NIF A81948077, per un període que va des de 25 de 
març de 2015 fins al 2 d’abril de 2016, en virtut de la possibilitat que atorga la 
clàusula 3 del plec de clàusules administratives que el regula. Prorrogar, així 
mateix, la contractació derivada de l’esmentat acord marc (Exp. 0300/13) per un 
període que va des del 3 d’abril de 2015 fins al 2 d’abril de 2016, per un import 
global de 33.383.931,00 euros (IVA al 21% inclòs) i amb el següent 
desglossament: Lot 1 (Contracte 13001183): 29.266.274,00 euros (IVA al 21% 
inclòs)- Lot 2 (Contracte 13001184): 4.117.657,00 euros (IVA al 21% inclòs). 
Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’Ajuntament respecte del Lot 1 
(Contracte 13001183: Baixa Tensió) per un import de 21.214.874,00 (IVA al 21% 
inclòs) i respecte del Lot 2 (Contracte 13001183) per un import de 2.744.402,00 
(IVA al 21% inclòs), a favor de l’empresa adjudicatària (Endesa Energia, SAU, amb 
NIF A81948077) i amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es incorporades a les 
relacions que s’adjunten al present Acord, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual. Respecte a la resta del 
pressupost, s’incorporen a l’expedient els documents comptables dels òrgans 
competents. 

 
El Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Colomé expressa el vot 

favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP, el Sr. Mestre 
expressa l’abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa l’abstenció d’UpB. 
S’aprova. 

 
12. Prorrogar, per una anualitat, 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, 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 modificar-lo en el sentit d’ampliar la 
seva quantia en virtut del que preveu la clàusula 20 del PCAP i l’article 105 del 
TRLCSP, en atenció a les raons indicades a l’informe de data 25 de febrer de 2015 
del Cap del Departament de Manteniment i segons compareixença signada per les 
empreses adjudicatàries en data 3 de març de 2015. Ampliar l’autorització i la 
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disposició de la despesa per un import global d’11.748.379,24 euros IVA inclòs, 
amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en la relació comptable annexa 
a aquest mateix document, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient 
en el/s pressupost/os posteriors a l’actual, i amb el següent desglossament: LOT 
1: Gerència de Recursos, Gerència de Recursos Humans i Districte de l’Eixample, 
amb codi de contracte 12002641, per un import de 2.384.452,38 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 2.057.052,16 euros, 
adjudicat a Optima Facility Services, SL, NIF B60124831; LOT 3: Districte de 
Ciutat Vella i Districte de Sants-Montjuïc, amb codi de contracte 12002645, per un 
import d’1.810.900,71 euros, adjudicat a Clece, SA, NIF A80364243; LOT 4: 
Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports i Districte de Nou Barris, amb codi 
de contracte 12002647, per un import d’1.619.122,28 euros, adjudicat a Optima 
Facility Services, SL, NIF B60124831; LOT 5: Gerència de Prevenció, Seguretat i 
Mobilitat, amb codi de contracte 12002648, per un import d’1.383.570,80 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 d’1.282.948,50 euros, adjudicat a La Bruixa Neteges Generals i 
Manteniment, SL, NIF B61399408; LOT 7: Districte d’Horta-Guinardó i Gerència 
d’Hàbitat Urbà, amb codi de contracte 12002650, per un import d’1.182.852,83 
euros, adjudicat a Optima Facility Services, SL, NIF B60124831; requerir les 
empreses adjudicatàries per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, facin efectives les 
aportacions pel suport “hot line” i el manteniment tant correctiu com evolutiu de 
l’aplicació informàtica de connexió entre els Districtes, Gerències Municipals i 
l’Institut Municipal d’Informàtica que preveu la clàusula 19 apartat e) del Plec de 
Clàusules Administratives i que correspon al 0,06% de la dotació pressupostària de 
la pròrroga i que correspon a les següent quantitats: Lot 1: 1.182,27 euros; Lot 2: 
1.020,03 euros; Lot 3: 897,97 euros; Lot 4: 802,87 euros; Lot 5: 686,07 euros; 
Lot 6: 636,17; Lot 7: 586,54 euros i compareguin per formalitzar la modificació del 
contracte a les dependències de la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la 
Gerència de Recursos. 

 
El Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Colomé expressa el vot 

favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP, el Sr. Mestre 
expressa l’abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable d’UpB. 
S’aprova. 

 
c) Proposicions 
 
V) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
13. La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda que el Govern de la 

ciutat informi als grups municipals, en un termini màxim de 15 dies, sobre la 
campanya domiciliària adreçada als ciutadans i ciutadanes de Barcelona per que es 
facin "Barcelonalovers", així com les accions dels punts d’informació i inscripció a 
diversos punts de la ciutat de la mateixa campanya. La informació d’aquesta 
campanya haurà d’incloure, com a mínim: - Costos per activitat. - Objectius i 
anàlisi de l’elecció d’equipaments escollits per la promoció. - Desenvolupament de 
la mateixa. - Raó per la qual la informació enviada a casa no porta al sobre la 
referència ni el símbol de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
El Sr. Colomé comenta que en la Comissió anterior el Grup Socialista va 

demanar al govern que en el termini màxim d’un mes es lliurés als grups 
municipals un informe sobre el Pla de comunicació municipal i les campanyes 
publicitàries 2014-2015. 
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Diu que si aquest informe estigués a les seves mans o el govern hagués 
presentat alguna vegada el Pla de comunicació no estaria tornant a preguntar 
sobre una nova campanya, en aquest cas la que a través de publicitat 
personalitzada i domiciliària anima els ciutadans a fer-se Barcelovers. Remarca que 
l’Ajuntament té una obsessió per batejar coses catalanes en anglès, i es pregunta 
si és per atraure el turisme de luxury que s’està implantant a la ciutat. 

Diu que la seva intenció no és polemitzar, sinó aconseguir la informació i 
transparència necessàries, però considera que aquesta campanya és un clar 
exemple d’una publicitat que afecta una institució i que és electoralista. 

Explica que la considera electoralista perquè els ciutadans reben un sobre sense 
cap escut institucional, però, en canvi, després hi ha un desplegable amb l’alcalde i 
llavors sí que posa Ajuntament de Barcelona. Pensa que si la institució paga hi ha 
d’haver l’escut de l’Ajuntament al sobre. 

Pregunta si és una campanya institucional, i diu que si ho és hi hauria d’haver la 
institució que paga. Pensa que el govern dirà que ho ha subcontractat i que s’ha 
fet així, però comenta que de jove es dedicava al periodisme i que sap quant costa 
això i que no és un error. Creu que el problema és que el disseny de l’escut no 
quedava bonic, però diu que a darrere quedava fantàstic. 

Es queixa que a 80 dies de les eleccions els ciutadans de Barcelona reben un 
sobre en blanc, ni tan sols blaugrana, sense l’escut institucional. Comenta que 
quan ho va rebre va pensar en la Carmen Miranda cantant el “Tico tico”. Explica 
que a l’interior s’ofereixen uns descomptes, però vol saber el criteri per posar-ne 
uns i no uns altres, com, per exemple, el Museu Picasso, que no hi surt. 

Entén que Barcelona és una de les ciutats que té més palmeres del planeta, 
però diu que no són tropicals. Destaca que això és tropical, i fa broma sobre si s’ha 
encarregat a Rio de Janeiro. 

Explica que la propaganda s’acaba amb lameva.barcelona.cat. Diu que si acabes 
de descobrir tot això ets un Barcelover. Pensa que els barcelonins són bàsicament 
ciutadans, però assenyala que, segons aquesta propaganda, són Barcelovers. 
Espera, doncs, que quan el grup del govern enviï la seva propaganda electoral 
recordi als Barcelovers que vagin a votar, i no als ciutadans. 

Finalment, recorda que no se sap mai quant costen aquestes coses, però 
destaca que és en paper setinat.  

Considera que això no és una campanya institucional, perquè no s’explica res, 
sinó que és pur màrqueting. Recorda que el Sr. Martí el 2011 deia que calia donar 
una nova orientació a la política comunicativa de l’Ajuntament i reconduir les 
campanyes publicitàries que no aportaven valor social a la ciutadania, i que el 
2014 el mateix regidor de Presidència deia que estaven en una fase inicial del 
«Barcelona Inspira» i que calia diferenciar la campanya d’un eslògan o una 
signatura. Considera que el govern s’ha lluït, ja que en aquest cas hi ha una 
signatura i un gran eslògan, que és el Barcelovers. Demana quin és el valor afegit 
per a la ciutadania, i que, si són els descomptes, per què uns i no uns altres. 

Explica que en el seu moment va seguir la campanya per animar els ciutadans a 
participar a la consulta de la Diagonal, i que el grup municipal de CiU, a l’oposició 
llavors, va atacar reiteradament el govern sobre quin era el cost dels punts 
d’informació, etc. Comenta que si Convergència i Unió havia de ser el canvi no 
entén per què fan campanyes que són pitjors que les anteriors, sobretot perquè 
això no és un canvi, sinó passar a la clandestinitat, com ho demostra un sobre 
sense escut sent institucional. Conclou que cadascú tria com vol passar a la 
posteritat el 25 de maig. 

La Sra. Esteller anuncia que el Grup Popular donarà suport a aquesta proposta 
perquè en diverses ocasions ha demanat a la Comissió informació sobre les 
campanyes institucionals i la de l’alcalde i els mitjans de comunicació de l’alcalde, 
denominades pel seu Grup «d’autobombo», perquè són campanyes que l’únic que 
fan és potenciar les accions del govern, cosa que no ha de fer una campanya 
institucional i menys en un període preelectoral. 

Comenta que la campanya Barcelovers és una campanya encoberta de l’alcalde 
de Barcelona, que vulnera els criteris i com ha de ser la publicitat institucional de 
l’Ajuntament. Com feia el Sr. Colomé, destaca que el sobre no recull cap signe de 
distinció de l’Ajuntament i que en obrir-lo hi ha la carta de l’alcalde en què anuncia 
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qüestions que ja són al web municipal i, per tant, no són noves i no cal aquesta 
campanya perquè la gent sàpiga quins descomptes pot tenir i com se’n beneficien 
els comerços emblemàtics. Considera que té gràcia que després de quatre anys 
que el govern no ha fet res i ha perjudicat enormement aquests comerços posi 
aquestes actuacions que s’incorporen en aquest web. 

Insisteix que això és una campanya de publicitat encoberta, amb nocturnitat i 
traïdoria, en període electoral en benefici de l’alcalde de Barcelona, i, per tant, és 
actuar en frau de llei. Vol saber quin és el pressupost per a les accions realitzades: 
el mailing, els punts d’informació, etc. Comenta que el 16 de març va fer una 
pregunta per escrit sobre la inversió publicitària d’aquesta campanya: quins 
suports publicitaris i quin tipus de publicitat impresa s’ha utilitzat per a la 
campanya, quants exemplars s’han utilitzat i el cost global. 

Finalment, vol saber la previsió d’inversions en publicitat el primer semestre de 
2015 per conèixer si tindran més sorpreses o no abans de les eleccions. 

El Sr. Mestre anuncia el vot favorable del seu Grup, i diu que s’està discutint 
com l’Ajuntament garanteix la informació ciutadana i que aquesta sigui universal i 
accessible a tota la ciutadania. Considera que és una qüestió de criteri polític del 
govern municipal, i no tècnica ni econòmica, tot i que tingui aspectes tècnics i 
econòmics. Creu que cal plantejar de quins instruments es dota l’Ajuntament per 
informar la ciutadania d’allò que considera que ha de ser informada. 

Com ha dit al llarg del mandat, reitera que ha estat un error de l’actual govern 
municipal no seguir editant la revista mensual que es feia a cadascun dels 10 
districtes, que era en paper, un format accessible a tota la ciutadania, i que era 
molt útil des del punt de vista d’informació, d’identitat de districte, de coneixement 
del districte i de teixit associatiu. Comenta que parlant amb els veïns és una 
revista que es llegia, i que a més hi havia altres informacions d’interès ciutadà, 
com els equipaments, les activitats, etc. Considera, doncs, que ha estat un error 
des del punt de vista de garantir la informació de l’Ajuntament a la ciutadania i de 
fer que aquesta arribi a totes les llars i a tots els ciutadans. 

Afegeix que també li sembla un error que la guia de la ciutat encara sigui la del 
2006, ja que no és només una guia de carrers, sinó també dels transports, dels 
equipaments, de les institucions, de les associacions, etc. Considera que des de 
l’any 2006 han canviat algunes coses, com, per exemple, l’alcalde, que ja no és 
l’alcalde Hereu, com apareix en la salutació de benvinguda de la guia. Creu, doncs, 
que caldria plantejar-se canviar la guia. 

També diu que no entén per què no es lliura la guia tributària a totes les llars, 
com es feia abans anualment. Reconeix que potser no cal fer-ho anualment, però 
pensa que és interessant que es lliuri aquesta guia on es fixaven les obligacions 
tributàries dels ciutadans, però també s’hi informava dels drets de la ciutadania a 
bonificacions o subvencions dels tributs municipals o de taxes municipals. Comenta 
que s’han aprovat aquest mandat algunes bonificacions i algunes subvencions de la 
fiscalitat municipal i que molts ciutadans potser no s’hi acullen perquè no ho 
coneixen. 

Assenyala que hi ha aspectes de garantia de la informació ciutadana universal 
que al seu grup li semblen rellevants i que s’han decidit no fer, com ara la revista 
dels districtes, una nova guia de la ciutat o la guia tributària. I, en canvi, destaca 
que hi ha campanyes puntuals i parcials que no li semblen l’instrument més 
adequat d’informació ciutadana ni de garantia del dret a la informació que han de 
tenir els ciutadans. 

Considera que aquest és el cas de la campanya que es tracta en aquesta sessió, 
que no és només Barcelovers, sinó també una revista amb el mateix nom, de què 
n’ha trobat per casualitat el número 4; comenta que els tres altres números li han 
passat desapercebuts. Se li plantegen, per tant, diverses coses. 

No entén, per exemple, per què no es pot utilitzar el català a Barcelona, és a dir, 
per què una revista municipal, que edita l’Ajuntament, s’ha de dir Barcelovers. No 
entén per què no es poden posar noms catalans a les coses, perquè les paraules 
existeixen. Considera que està clar que el tinent d’alcalde, que sempre diu que 
coincideix amb el seu Grup en aquesta qüestió, no se n’acaba de sortir. 

Finalment, reconeix que des del govern és fàcil caure en l’autocomplaença o 
l’autobombo, ja que és una temptació que tenen tots els governs, però pensa que 
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es pot intentar corregir i que seria bo fer-ho. Comenta que la revista té algunes 
coses de vergonya aliena, i que potser una visió més crítica de la mateixa institució 
ajudaria a la valoració de la ciutadania d’aquesta institució. 

El Sr. Laporta diu que veu bé la proposta presentada pel Grup Socialista i que li 
sembla bé, doncs, aquest màxim de 15 dies per retre comptes d’aquesta 
campanya. Pensa que aquesta campanya es podria haver fet un mes abans, quan 
es va implantar el carnet «Gaudir més Barcelona», però entén que el fet de retre 
comptes dels recursos invertits en campanyes publicitàries i mitjans de 
comunicació ha de formar part de la voluntat de transparència de qualsevol 
administració. Per això votarà a favor de la proposició. 

El Sr. Forn anuncia que el govern també hi votarà a favor, perquè no té cap 
inconvenient a explicar el que es demana. 

Explica que la campanya domiciliària no correspon exactament al concepte 
Barcelovers, sinó que és «Gaudir més Barcelona», que va néixer l’octubre de 2013 
amb la posada en marxa del registre ciutadà que dóna accés a la zona 
monumental del Parc Güell i al castell de Montjuïc, en què es van registrar uns 
14.000 ciutadans entre l’octubre de 2013 i desembre de 2014. 

Informa que des de llavors l’Ajuntament ha seguit treballant en el projecte els 
paràmetres següents: ampliació de l’oferta de què els ciutadans poden gaudir, 
sistema d’informació que suporti un volum important de persones per donar-se 
d’alta i gaudir del servei, comunicació a la ciutadania per donar a conèixer 
aquestes possibilitats, logística a la ciutat per atendre les peticions, i suport jurídic. 

Indica que el 26 de febrer es va posar en marxa la segona part del projecte, en 
què es va voler facilitar la inscripció de les persones interessades, per la qual cosa 
es van instal·lar tres punts fixos als Jardinets de Gràcia, al Disseny Hub i a Maria 
Cristina; i diferents punts variables a 10 biblioteques, 18 estacions de metro, 15 
mercats, l’estació de Fabra i Puig, el Tibidabo i el Saló de l’Ensenyament. I 
comunica que per saber quan estaran operatius aquests punts fixos es pot 
consultar la informació actualitzada al web i al 010. 

Comenta que ja s’han apuntat més de 40.000 persones per poder gaudir de 
l’oferta presentada, a més dels 13.000 i escaig que ha esmentat abans. Diu que la 
previsió és que en les properes setmanes s’arribi als 60.000. Creu que això respon 
a una cosa que els grups van demanar des del consell d’administració de BSM, que 
és que el govern fes una campanya perquè la gent conegués aquesta possibilitat 
d’accedir al castell de Montjuïc i al Parc Güell de manera gratuïta. 

Aclareix que és una primera fase i que es vol ampliar a museus municipals i 
privats, cosa que ja es va explicar el dia de la presentació. Pel que fa al tema de 
l’escut al sobre, que alguns portaveus ho consideren propaganda electoral i 
clandestina, considera que és una manera curiosa de fer campanya electoral, ja 
que quan es fa campanya es vol que quedi clar qui ho fa i per què ho fa. 

Pel que fa a la pregunta de per què no hi ha altres descomptes, reitera que 
s’han posat aquests, però que s’ampliarà i que s’està treballant a posar, per 
exemple, el Museu del Barça, la Sagrada Família o altres museus municipals. 
Insisteix que és una primera fase i que és una manera d’acostar la cultura als 
ciutadans, tenint en compte que els diumenges aquests museus són gratuïts. No hi 
troba res de dolent en això. 

Sobre les palmeres del dibuix, remarca que les palmeres tenen un altre pare, 
que no és aquest govern, i que si n’hi ha és perquè representa l’oferta del Parc 
Güell. 

Quant al nombre d’enviaments, apunta que el govern actual ha fet 2 enviaments 
en 4 anys, i, en canvi, el govern anterior en va fer 11 per any, per tant, 44 
enviaments. A més, indica que el Barcelona Informació, que el Sr. Mestre defensa 
molt, costava 3 milions d’euros. 

Li diu a la Sra. Esteller que, si considera que el govern fa frau de llei i vulnera 
les normes electorals, vagi a la Junta Electoral Central. Comenta que aquest tipus 
de campanya es pot fer fins a l’1 d’abril, i que no es pot jugar a crear dubtes sobre 
les coses perquè el primer que ha de complir les normes és l’Ajuntament i està 
complint de manera escrupolosa tota la normativa electoral. 

Informa el Sr. Mestre que el públic de la revista Barcelovers no és el ciutadà de 
Barcelona, sinó els estrangers, i per això es troba als hotels de la ciutat. 
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Considera que no es pot comparar amb la campanya de difusió de la Diagonal, 
que va costar 3,5 milions d’euros, només la campanya publicitària i els punts 
d’informació, les patinadores i les coses que es feien perquè la gent anés a votar. 
Diu que en aquest cas pel que fa als punts d’informació ni de lluny són aquestes 
xifres. 

Conclou, doncs, que el govern està fent una cosa beneficiosa per a la gent, que 
el ciutadà de Barcelona té accés a una sèrie de descomptes i creu que això és 
positiu, i ho és tant que fins i tot els grups municipals ho han demanat en 
reiterades ocasions. 

El Sr. Colomé agraeix el vot favorable de tots els grups, i li recorda al Sr. Forn 
que hi ha palmeres a Barcelona com a record dels indians quan tornaven de les 
colònies. 

En segon lloc, diu que el Sr. Forn sap què va costar el tema de la Diagonal, però 
que en aquest cas els grups encara no saben què ha costat aquesta campanya. 

Diu que els grups van demanar a BSM i a la Comissió que s’informés, però que 
això no és informació. Comenta que el consell d’administració li va demanar a BSM 
que informés dels descomptes. 

Explica que ha citat la Sra. Carmen Miranda perquè això era una cançó d’una 
pel·lícula que es deia Copacabana, de què el protagonista era Groucho Marx. Els 
recomana que la vegin perquè veuran que això és tan broma com aquella 
pel·lícula. 

La Sra. Esteller diu que no es deu haver explicat bé o el Sr. Forn no l’ha entesa 
bé. Assenyala que és un frau perquè, tot i que el període electoral no comença fins 
a l’1 d’abril, considera que estan en un període preelectoral i que el govern 
encobreix una campanya de promoció de l’alcalde sota una campanya institucional 
que hauria de tenir per objecte informar i no vendre acció de govern, que és el que 
no poden fer les campanyes institucionals.  

Explica que el frau de llei és buscar una escletxa per promocionar l’alcalde a 
través de promocionar el «Gaudir més Barcelona», ja que per donar informació de 
tots els descomptes no calia fer una publicitat d’aquesta naturalesa. Afegeix que el 
«Gaudir més Barcelona» no està dirigit a turistes perquè no hi ha temps per 
treure’s aquest carnet, sinó que va dirigit principalment a la gent de Barcelona. 

No es pot creure que sent tan responsable com és el Sr. Forn comenci una 
campanya sense saber quin és el pressupost, al marge que es pagui o no. Pensa, 
doncs, que potser no es vol dir als grups, i es pregunta si és perquè és molt 
costosa. Demana que es digui el cost total i el desglossament dels diferents 
instruments de suport que tindrà. 

Finalment, reitera la pregunta sobre la previsió de despesa de campanyes 
institucionals per al primer semestre de 2015. 

El Sr. Forn recorda que ha votat a favor de la proposició, que diu que en un 
termini de 15 dies es diran els costos de la campanya, però diu que no s’hi val a 
afegir algunes preguntes més a la proposició, ja que per això hi ha un apartat de 
preguntes, o es poden formular al Plenari. 

Pel que fa a la crítica que la campanya ven acció de govern, no hi està d’acord, 
ja que considera que es dóna informació a la gent d’un servei que es posa a 
disposició de tots els ciutadans. 

Quant al que deia el Sr. Colomé que és una broma, diu que en dues setmanes 
40.000 ciutadans han considerat que no és una broma, sinó que és un bon servei. 
Comenta que totes les avaluacions i comentaris estan sent molt positius, ja que la 
gent valora que se’ls expliqui que el Parc Güell i el castell de Montjuïc són gratuïts i 
que poden gaudir d’uns descomptes en determinats serveis de la ciutat. 

 
El Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Colomé expressa el vot 

favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Mestre 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 



NÚM. 21 10-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3693 
 

14. La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda instar al Govern 
municipal a sortir de la Xarxa de Tributs de Catalunya perquè infringeix la Carta 
municipal de Barcelona, l’Estatut d’Autonomia i la Constitució Espanyola. 

 
La Sra. Esteller informa que el Grup Popular proposa que l’Ajuntament surti de 

la Xarxa de Tributs de Catalunya, formada per la Generalitat i les diputacions de 
Catalunya, que el que pretén és ser un pilar de les estructures d’estat de la 
Generalitat com a conseqüència de la deriva independentista del Govern de la 
Generalitat. 

En aquest sentit, creu que l’Ajuntament n’ha de sortir per raons polítiques, però 
també jurídiques i constitucionals. Pel que fa als criteris polítics, indica que el 
govern va signar aquesta adhesió com un mandat d’Unitat per Barcelona el 28 de 
març de 2014, tenint en compte que el govern és molt obedient als mandats 
d’UpB, encara que calgui sotmetre Barcelona a les derives independentistes del 
Govern de la Generalitat. 

Explica que és un conveni que posa Barcelona i l’Agència en el procés 
independentista i que no té per objectiu millorar l’eficàcia en la gestió dels 
impostos que paguen els barcelonins i barcelonines ni tampoc tenir un millor retorn 
ni de garantia d’ingrés dels impostos de la ciutadania. Insisteix que el govern no 
vol millorar la gestió tributària ni tenir una llei de finestreta única, sinó tenir una 
porta oberta a la independència. Per això, des d’aquesta perspectiva, creu que hi 
ha motius suficients per no formar part d’aquesta xarxa. 

Afegeix que hi ha una sèrie de raons jurídiques de fons que edita el Consell de 
Garanties Estatutàries, que va votar per unanimitat en contra de les estructures 
d’estat i, en concret, de la Xarxa de Tributs de Catalunya. Constata que el ponent 
va ser el Sr. Ridao, que va ser diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya i és 
una persona de qualificació tècnica, perquè coneix molt bé l’ordenament jurídic, i 
insisteix que tots van votar en contra d’això. 

Explica que és contrari a l’Estatut en l’article 203, perquè aquest estableix la 
possibilitat de gestionar els recursos per via d’un consorci en què hi hagi totes les 
administracions i una col·laboració amb l’Estat, no suplir l’Estat, ja que la 
Generalitat només té competència en els impostos propis. Afegeix que també és 
contrari a la Constitució en els articles 133, 149 i 157, i a l’article 2 de la Carta 
municipal. 

Diu que el govern ha pres una decisió en contra de tot aquest marc jurídic 
constitucional i com a conseqüència d’aquest dictamen el Grup Popular demana 
que surtin d’aquesta xarxa, ja que no pot ser que pel fet d’estar subordinats a la 
Generalitat, es formi part d’una xarxa que és contrària a l’Estatut, a la Carta 
municipal, a la Constitució i als interessos dels ciutadans de Barcelona. Demana, 
doncs, que es mantingui la gestió dels tributs dels barcelonins com s’ha fet fins 
llavors. 

El Sr. Colomé comenta que estan parlant, en primer lloc, del conveni, que 
continua sense saber-ne l’abast, perquè aquest debat ja el van tenir a la Comissió 
d’Economia, Empresa i Ocupació amb la Sra. Recasens, sobretot pel que fa al punt 
que diu el conveni que un dels objectius de la Xarxa de Tributs de Catalunya és 
que els ingressos de dret públic de les administracions catalanes siguin recaptats 
per organismes amb seu a Catalunya. Continua pensant que, després de 
l’experiència dels últims quatre anys, veient que l’Ajuntament ha hagut de suplir 
els diners que la Generalitat ha demanat, no hi haurà massa retorn per als 
ciutadans de Barcelona. Per tant, diu que l’Ajuntament i l’Institut Municipal 
d’Hisenda han de ser els únics organismes que recaptin les figures municipals en 
exclusiva. 

En segon lloc, explica que el pressupost del 2015 va ser portat al Consell de 
Garanties Estatutàries i aquest va dictaminar en contra de la hisenda pròpia. Per 
tant, assenyala que es poden fer moltes coses, però que, a la Llei de pressupostos, 
aquesta hisenda pròpia, com altres estructures d’estat, no pot sortir. 

Li agradaria saber, doncs, què pensa fer el govern respecte a aquest tema, tot i 
que és una pregunta retòrica, perquè ja sap que farà com si sentís ploure. 

El Sr. Gomà anuncia el vot en contra de la proposició del Partit Popular, ja que 
creu que només té a veure amb l’obsessió recurrent del Partit Popular de negar de 
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forma antidemocràtica el dret de la ciutadania de Catalunya a decidir el seu futur 
col·lectiu. Destaca que el Partit Popular no té cap escrúpol a vulnerar la Constitució 
i l’Estatut i convertir-los en paper mullat quan es tracta de desmantellar els drets 
socials o recentralitzar l’Estat i de convertir la Constitució en un mur contra les 
aspiracions democràtiques de la gent. 

Està convençut que no s’està infringint res i que és positiu avançar cap a la 
sobirania fiscal. I, per tant, com que creu en el dret de la gent a decidir-ho tot, hi 
votarà en contra. 

El Sr. Laporta explica, tal com ja ha dit la Sra. Esteller, que el març del 2004 
Unitat per Barcelona va presentar una proposició, que va ser aprovada, en què 
demanava que l’Ajuntament formalitzés aquest conveni amb la Generalitat per tal 
que en l’àmbit tributari fes el mateix que havien fet les diputacions catalanes amb 
la Generalitat. Comenta que aquesta proposta donava compliment a l’acord que el 
seu Grup tenia amb el govern pel que feia a l’aprovació del PAM. 

Diu que el seu Grup entén que hi ha molts avantatges i cap inconvenient en el 
fet que l’Ajuntament formi part d’aquesta Xarxa de Tributs, i que és un pas 
significatiu en la millora de la gestió tributària i aprofundeix en la voluntat política 
que Catalunya disposi de les estructures d’estat necessàries perquè els catalans 
puguin decidir el seu futur polític. 

Considera que la creació de la Xarxa de Tributs permetrà posar a disposició dels 
ciutadans una àmplia xarxa de 53 oficines per tot Catalunya per fer les gestions 
tributàries, de les quals 21 són de la Diputació de Barcelona, i que també oferirà 
un servei de finestreta única, que facilitarà la realització dels tràmits tributaris. A 
més, entén que també potencia la lluita contra la morositat fiscal i intensifica i 
millora la lluita contra el frau fiscal. 

En resum, diu que es va crear una finestreta única per englobar les 4 oficines de 
l’Agència Tributària i les 49 de les diputacions, cosa que simplifica als ciutadans la 
gestió dels seus tributs. 

Pensa que si es vol que el procés de constitució de l’Estat català tingui èxit, és 
imprescindible comptar amb una hisenda catalana pròpia que recapti, gestioni i 
tingui capacitat normativa plena sobre tots els tributs pagats a Catalunya. 

S’adreça a la Sra. Esteller per dir-li que en aquesta sessió tampoc la sorprendrà, 
tot i que volia trobar un espai per coincidir-hi, i per això votarà en contra de la 
proposició. 

La Sra. Recasens es queixa que la Sra. Esteller escriu una cosa a la proposició i 
després en la sessió li dóna el to polític de la independència, etc. 

Reconeix que quan el govern pacta amb els grups municipals de l’oposició té per 
costum, dintre de les possibilitats, tirar endavant el que s’ha acordat, i, com que 
això formava part d’una petició aprovada en el Ple de l’Ajuntament, s’ha tirat 
endavant, igual que es dóna compliment al que s’acorda amb el Partit Popular o el 
Partit Socialista. 

Explica que l’Ajuntament té una tradició de col·laboració administrativa en 
matèria tributària, i que en molts altres casos el Grup Popular no hi té cap 
problema. Parla, per exemple, del conveni de col·laboració en matèria d’intercanvi 
tributari i gestió recaptadora entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies del 8 de juliol de 2004, que es va fer. 
Hi afegeix l’adhesió al conveni amb la Direcció General del Cadastre el 26 de juliol 
de 2004, que també es va fer; o amb la Generalitat de Catalunya el 2005 en 
matèria d’embargaments, o el conveni entre l’Institut d’Hisenda i l’Agència 
Tributària el 2 de juliol de 2012, també en matèria d’embargaments fora del 
municipi. 

Conclou que és amb aquesta mateixa dinàmica que, en la sessió del consell 
plenari, el 28 de maig de 2014, l’Ajuntament es va adherir a la Xarxa de Tributs de 
Catalunya d’acord amb el principi de col·laboració interadministrativa, que 
representa una millora en matèria tributària. Per tant, no hi veu cap inconvenient. 

Explica que la Xarxa de Tributs és fruit d’un acord entre l’Agència Tributària de 
Catalunya i les diputacions, amb la voluntat de crear un marc de col·laboració 
estable en l’àmbit tributari que permeti desenvolupar la gestió tributària amb més 
proximitat al ciutadà, fent prevaldre els principis d’eficiència, eficàcia i economia 
que ha de presidir qualsevol actuació administrativa. 
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Explica que la Xarxa de Tributs de Catalunya pretén: posar a disposició dels 
ciutadans una àmplia xarxa d’oficines per tot Catalunya per fer gestions 
tributàries; oferir un nou servei de finestreta única per facilitar la realització dels 
tràmits vinculats a la gestió dels tributs de cada entitat que signi; ampliar i apropar 
els serveis d’atenció i assistència als contribuents; potenciar la lluita contra la 
morositat fiscal; coordinar i agilitzar les actuacions de recaptació dirigides als 
contribuents que no satisfacin voluntàriament els seus deutes i eludeixin les 
obligacions fiscals, i intensificar i millorar la lluita contra el frau fiscal propiciant els 
intercanvis d’informació tributària entre les entitats signants. Pregunta a la Sra. 
Esteller si això no ho veu bé, i diu que no entén el motiu pel qual, estant Catalunya 
treballant cap a una direcció, Barcelona no s’hi ha d’adherir, ja que està segura 
que la regidora popular comparteix aquests principis. 

Constata que el 7 de gener de 2015 es va donar compliment a aquest conveni 
marc, i diu que fruit d’aquest conveni la Generalitat o aquesta agència no 
recaptarà els impostos de Barcelona de moment. Per tant, demana al Sr. Colomé 
que no confongui la ciutadania i que sigui molt rigorós a l’hora de fer determinades 
afirmacions en matèria tributària. 

Remarca que el govern vol facilitar les gestions tributàries als ciutadans i que 
puguin ser atesos amb més atenció i informació. 

Pel que fa a la vessant jurídica, creu que s’ha volgut crear també una confusió 
important i es queixa que s’ha volgut fer veure que això atempta contra la Carta 
municipal, l’Estatut d’autonomia i la Constitució, quan no és així. Indica que el 
govern no hauria pogut signar aquest conveni davant de l’interventor i de tothom 
si s’incomplís la Carta municipal, l’Estatut, etc. 

Explica que el 2014 el Parlament va presentar el projecte de pressupostos, i el 
Partit Popular va portar aquest projecte al Consell de Garanties Estatutàries, 
esmenant les esmenes d’Esquerra Republicana de Catalunya, una de les quals era 
el tema de les estructures d’estat, i en concret de la llei tributària de Catalunya, en 
què el Consell de Garanties Estatutàries va dir: «Respecte d’aquesta potestat 
normativa de la Generalitat per regular els procediments de gestió, recaptació, 
liquidació i inspecció que es projectaria sobre els tributs suportats a Catalunya, 
sense distincions, hem de posar en relleu que no pot tenir el mateix abast quan es 
tracta de tributs propis que quan es tracta de tributs no propis, perquè, en el 
primer cas, és clar que estem davant d’una potestat normativa plena, però, en el 
segon cas, la seva titularitat correspon a l’Estat, tot i que el bloc de 
constitucionalitat preveu que aquest darrer la pugui atribuir a les comunitats 
autònomes respecte dels tributs cedits i que està supeditada a l’abast i als termes 
que figurin en les lleis de cessió corresponents.» 

Aclareix, doncs, que el Consell de Garanties Estatutàries només considera que 
no s’adapta als principis de la Constitució el fet que la Generalitat reguli els 
procediments de gestió, recaptació i liquidació dels tributs cedits per l’Estat fora 
dels límits que estableixin les lleis estatals de la cessió dels tributs. Insisteix, per 
tant, que no es pot confondre la gent i fer veure que això és il·legal. 

Conclou que la Xarxa no infringeix la Carta municipal ni l’Estatut ni la 
Constitució, i que el govern està tranquil. 

La Sra. Esteller diu que el govern només mira una part, com si la Xarxa només 
fos un conveni de col·laboració, però recorda que es crea l’Agència de Tributs de 
Catalunya, que exclou la part administrativa i de col·laboració de l’Estat en els 
tributs compartits, i aquest és el motiu d’aquesta creació. 

Li demana a la segona tinent d’alcalde que no faci veure que el conveni només 
és de col·laboració per millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió de tributs. Diu 
que això potser és el que li han dit al govern, però que l’objectiu d’aquesta agència 
és aquest. Destaca que el dictamen diu que no es millorarà l’eficiència ni l’eficàcia 
en la gestió de tributs i que fer-ho a través d’aquesta Agència és una penalització 
per als ciutadans. 

Llegeix una altra part del dictamen que diu: «Que suposa que els catalans 
haurien de suportar uns costos addicionals i de transacció per crear una 
administració catalana d’estat propi que no podrà funcionar sense la col·laboració 
amb l’Administració espanyola o amb uns ingressos tributaris incerts que recauen 
sobre catalans sense cap garantia de més i millors serveis. El camí és incert i 
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complex i no es pot justificar amb criteris econòmics o d’utilitat pública, sinó 
només amb criteris polítics, ja que pot plantejar...» Indica que aquests són els 
criteris que s’estableixen. 

Considera que això és plantejar un estat propi amb una hisenda pròpia, que és 
sobre el que pivota aquesta proposta, de la qual el Grup Popular demana al govern 
que se’n vagi i en surti. Manifesta que l’article 2 de la Carta municipal diu que «ha 
de promoure activitats d’interès comú amb altres ciutats i amb altres 
administracions públiques i organismes europeus i internacionals en l’àmbit de les 
competències que li corresponen a aquesta Carta i a la legislació de règim local». 
Creu que l’Ajuntament, doncs, no s’ha d’incorporar a una agència que vol substituir 
l’Estat i no tenir-hi una col·laboració. Opina que amb aquesta incorporació es 
resten drets als ciutadans. 

Assenyala que el ponent en aquest dictamen del Consell de Garanties és el 
senyor Ridao, que va ser ponent també de l’Estatut. Torna a demanar al govern 
que no formi part ni es deixi portar per aquesta deriva independentista, que és al 
que se sotmet l’Ajuntament amb l’adhesió a aquesta Xarxa. 

S’adreça al Sr. Gomà per dir-li que la democràcia no és una democràcia a la 
carta. Comenta que el grup municipal d’ICV-EUiA no atén ni el Consell de Garanties 
Estatutàries, ni el Sr. Marc Carrillo, ni el Sr. Ridao, ni el Sr. Eliseo Aja, ja que diuen 
el contrari del que pensa aquest grup. Considera que amb la seva intervenció el Sr. 
Gomà ha posat de manifest que el que fa no és democràcia, i menys la democràcia 
que hi ha a Espanya, per la qual ha estat elegit. Es queixa que el Sr. Gomà fa una 
democràcia selectiva, del que li interessa, però diu que no la sorprèn, i que el fet 
que el grup municipal d’ICV-EUiA voti en contra d’aquesta proposició és una 
ratificació més del món en què aquest grup viu. 

El Sr. Colomé comenta que la Sra. Recasens sempre intenta tenir un joc 
d’esgrima hongaresa amb ell, i com que la segona tinent d’alcalde sempre dóna 
lliçons parlant de responsabilitat i que cal llegir les coses, farà una mica 
d’acadèmic. 

Llegit el conveni i després d’haver sentit la intervenció de la Sra. Recasens, 
conclou que aquest conveni és paper mullat i que l’únic que fa és fum i publicitat. 

Ja que aquest conveni només serveix per fer publicitat, proposa que posin a la 
pàgina web de Tributs de Catalunya «Hisendalovers», atès que ja hi ha 
Barcelovers, i que la gent hi entri i es registri. Considera que com a joc és una de 
les coses més divertides que es podria fer: Hisendalovers per a un futur estat 
independent de Catalunya. I espera que la Sra. Recasens li faci cas. 

El Sr. Gomà li diu a la Sra. Esteller que no hi ha res més contrari a l’Estatut que 
el Partit Popular, ja que va ser aquest partit qui va impulsar que el Tribunal 
Constitucional el dinamités. En aquest sentit, si l’Estatut votat per la ciutadania de 
Catalunya va ser dinamitat pel Tribunal Constitucional promogut pel PP, al seu 
grup li sembla clar que el restabliment de la lògica democràtica passa per tornar la 
paraula a la ciutadania, i està convençut que la lògica democràtica és imparable i 
que en un moment o altre la ciutadania es podrà expressar passant per sobre de 
tots els obstacles antidemocràtics que el PP posa a les rodes del procés. 

El Sr. Laporta diu que UpB està molt en la línia del que ha explicat la segona 
tinent d’alcalde, i troba molt bé les puntualitzacions que ha fet respecte al fet que 
l’Ajuntament no deixa de recaptar els seus propis tributs, a què tothom estaria en 
contra si succeís.  

Afegeix que les explicacions de la Sra. Recasens sobre el Consell de Garanties 
són molt clarificadores de la situació de què parlen, en què el proposant vol portar 
unes interpretacions molt esbiaixades i que formen part d’aquest posicionament 
del Partit Popular de no voler deixar que Catalunya pugui decidir lliurement el seu 
futur. 

La Sra. Recasens diu que no ha acabat d’entendre l’argumentari del Sr. Colomé. 
Li diu a la Sra. Esteller que estigui tranquil·la perquè el govern sap el que es fa i 

que el conveni diu el que diu. Es compromet, mentre estigui al capdavant de les 
seves responsabilitats, al fet que l’Ajuntament no cedirà la recaptació a la 
Generalitat. 

Afegeix que el govern simplement s’ha adherit a un conveni que facilita la gestió 
tributària, que l’apropa a la ciutadania i que ajuda a lluitar contra el frau fiscal. 
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Insisteix que el PP pot estar tranquil perquè el govern sap protegir els seus 
interessos. 

La Sra. Esteller constata que la Sra. Recasens manifesta la seva intenció, però 
que forma part d’un òrgan que té una altra intenció. Insisteix que estan parlant 
d’un òrgan d’hisenda pròpia com a estructura d’estat a Catalunya que ha estat 
dictaminat en contra pel Consell de Garanties, que diu que no s’ajusta ni a la 
Constitució, ni a l’Estatut ni, per tant, a l’article que esmentava de la Carta 
municipal. Considera que la segona tinent d’alcalde és molt innocent quan diu que 
ho fa per millorar l’agilitat en la gestió tributària. Pensa que Barcelona no necessita 
millorar amb aquest organisme la seva gestió, i que no suposa cap benefici per als 
ciutadans de Barcelona. 

Conclou, doncs, que la intenció de la Sra. Recasens no compta, sinó de què 
forma part. Es queixa que això perjudica a tothom i que s’està cedint davant la 
pressió de la Generalitat amb aquesta deriva independentista amb què se sotmet 
Barcelona al servei de la Generalitat en contra dels interessos dels barcelonins. 

 
La Sra. Recasens expressa el vot contrari de CIU, el Sr. Colomé expressa 

l’abstenció del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot contrari d’UpB. 
Es rebutja. 

 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
15. La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda: 1. Que l’Ajuntament de 

Barcelona expressi el seu suport a la Campanya promoguda per Amnistia 
Internacional que té per objectiu reclamar una resposta des dels governs i 
organismes internacionals a la greu crisi humanitària que està vivint Síria i 
s’emprenguin les accions necessàries per a protegir la població civil i prevenir que 
es cometin més crims, inclosos els crims de guerra i de lesa humanitat, que 
vulneren el dret internacional. 2. Instar al Govern de l’Estat espanyol a posar a 
disposició un nombre significatiu de places de reassentament per a persones 
refugiades de Síria, en el que es garanteixi els drets humans, i els recursos 
necessaris per a la implementació de programes d’integració social. 3. Que es doni 
suport a les entitats i organitzacions de la nostra ciutat que estan realitzant ajuda 
humanitària als desplaçats siris. I que es valori per part de la Direcció de Relacions 
Internacionals i de Cooperació i el Consell Municipal de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament la possibilitat d’incloure Síria com a país prioritari 
d’actuació en el marc del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, 
Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Barcelona 2013-2016, atesa la greu crisi 
humanitària. 4. Comunicar aquests acords, al Congrés dels Diputats, al Govern de 
l’Estat espanyol, al Parlament de Catalunya, al govern català, i a les entitats que 
formen part del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament. 

 
El Sr. Mestre comenta que la proposició ha estat transaccionada amb el grup del 

govern i creu que se n’ha lliurat còpia a la presidència i a tots els grups municipals. 
Explica que, com tothom sap, el conflicte armat a Síria, conegut com les 

«primaveres àrabs», és la reivindicació de democràcia a diferents països àrabs, 
que es va iniciar el desembre de 2010. Comenta que, com a conseqüència de la 
repressió violenta per part del govern i de l’Estat sirià, es va iniciar aquest 
conflicte, que des del 2011 ha causat prop de 200.000 víctimes i 11 milions de 
persones s’han vist obligades a abandonar casa seva i buscar refugi i seguretat en 
països veïns o desplaçant-se dins del territori sirià. Assenyala que pocs mesos 
enrere les dades parlaven de 2 milions i mig de refugiats com a conseqüència de la 
guerra civil a Síria i més de 6 milions i mig de persones desplaçades dins de Síria. 

Davant d’aquesta situació, considera que la resposta de la comunitat 
internacional ha estat decebedora i que és urgent que s’emprenguin accions per 
protegir la població civil i prevenir que, d’acord amb el que estableix el dret 
internacional, no es cometin més crims de guerra, comesos per totes les parts en 
conflicte. 
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Per això entén que l’Ajuntament ha d’expressar una posició i un compromís 
d’emprendre determinades accions en relació amb aquest conflicte que s’està 
vivint a Síria, en una àrea geogràfica propera i en què durant molts anys 
l’Ajuntament ha jugat un paper. 

En primer lloc, doncs, proposa que l’Ajuntament expressi el seu suport a la 
campanya promoguda per Amnistia Internacional que té per objectiu reclamar una 
resposta des dels governs i organismes internacionals a la greu crisi humanitària 
que s’està vivint a Síria i que s’emprenguin les accions necessàries per protegir la 
població civil i prevenir que es cometin més crims. 

En segon lloc, demana que l’Ajuntament insti el Govern de l’Estat a posar a 
disposició un nombre significatiu de places de reassentament per a les persones 
refugiades de Síria en què es garanteixin els drets humans i els recursos 
necessaris per implementar programes d’integració social d’aquestes persones 
refugiades. 

I, en tercer lloc, demana que des de l’Ajuntament es doni suport a les entitats i 
organitzacions de la ciutat que estan proporcionant ajuda humanitària als 
desplaçats siris i que es valori, per part de la Direcció de Relacions Internacionals i 
de Cooperació i del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, la possibilitat d’incloure les ciutats i poblacions de Síria com a 
àrees prioritàries d’actuació en el marc del Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2013-2016, atesa la greu crisi humanitària. 

Creu que aquestes tres propostes s’inscriuen en la trajectòria que té la ciutat en 
la defensa de la pau i els drets humans arreu, demostrada a bastament en altres 
conflictes de característiques similars al de Síria. 

Afegeix que el seu Grup proposa aquests acords perquè entén que són 
plenament coherents amb el que es fixa al Pla director 2013-2016, aprovat de 
manera amplíssima pel Consell Municipal, i perquè creu que expressen la voluntat 
de totes les institucions, també les locals, d’esdevenir actors en l’escena 
internacional en situació de conflicte armat com aquest cas. 

Demana, doncs, el vot favorable de tots els grups municipals. 
El Sr. Colomé anuncia el vot a favor d’aquesta proposició, i diu que llegirà el 

missatge que va fer l’alcalde d’Istanbul i president de Ciutats i Governs Locals 
Units, Kadir Topbas. 

«Como alcalde de Estambul y presidente de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos, me dirijo a ustedes en vista de la trágica espiral de violencia que continúa 
teniendo lugar en Siria. Quisiera expresar la solidaridad de las autoridades locales 
de todo el mundo con aquellas de Siria. Nuestros pensamientos se centran 
particularmente en los ciudadanos de Damasco i Alepo, ciudades miembros de 
nuestra organización. Quisiéramos llamar al paro de la violencia y a la protección 
de los civiles, ya que estamos convencidos de que el derramamiento de sangre no 
es la respuesta. Instamos a la comunidad internacional a proveer ayuda 
humanitaria y a poner en marcha todos los medios diplomáticos necesarios para 
encontrar una solución. Asimismo llamamos a los gobiernos locales del mundo a 
colaborar dentro de sus propias posibilidades. Y esperamos una pronta 
restauración de la paz y el diálogo en Siria para poder trabajar, codo con codo, 
hacia una sociedad pacífica que cumpla con las aspiraciones de su pueblo.» 

La Sra. Esteller diu que aquesta proposta tracta amb molt simplisme el que 
passa a Síria, perquè la política de refugi és molt sensible i molt complicada, 
sobretot en els països fronterers amb el nord d’Àfrica. Per això opina que cal ser 
curosos com a Espanya. Assenyala que aquesta política no depèn només d’un 
ministeri, en aquest cas Exteriors, sinó també d’Interior i del Ministeri de Treball. 
Afegeix que hi ha molts tractats internacionals, que el Consell de Ministres va 
aprovar el programa de reassentament de refugiats a Espanya i que durant aquest 
temps s’ha anat fent una política intensa de solidaritat i compromís amb els 
reassentaments, després de la crida del Comissionat de Nacions Unides per als 
Refugiats, ACNUR, davant dels estats membres de la Unió Europea. 

Comenta que el que es pretén és que en aquest programa els ministeris 
d’Interior, Ocupació i Seguretat manifestin la seva voluntat d’acollir 130 refugiats 
procedents del conflicte de Síria que es trobin en països limítrofs a la pròpia regió. 
Considera que des d’aquesta perspectiva el govern està complint amb els 
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compromisos internacionals que ha adquirit, i manifesta que el Grup Popular està 
d’acord amb aquesta política. 

Explica que des de 2011 s’ha atorgat protecció a 1.325 casos, que només s’han 
denegat 39 sol·licituds, i que les denegacions han estat motivades per la no-
acreditació de la nacionalitat manifestada, ja que no sempre es presenta la 
documentació ni es demostra la condició de sirià. Assenyala que s’estableixen una 
sèrie de requisits, tenint en compte que tots els països tenen la potestat de regular 
els seus fluxos migratoris i cal que aquestes persones acreditin molt bé el seu 
origen. 

Destaca que el mateix representant d’ACNUR a Europa, Vincent Cochetel, ha dit 
que cal revisar i millorar els controls i els protocols, ja que totes les persones que 
arriben amb barca no són refugiats ni procedents de Síria. Considera que és un 
moment de màxima tensió a les fronteres d’Espanya, amb risc per a la seguretat 
de tots, per la gent que està incrementant les files de l’Estat Islàmic. Creu que cal 
tenir en compte aquesta perspectiva i que l’Estat sap molt bé quins són els criteris 
que cal aplicar amb aquesta voluntat de cooperar i de ser solidaris amb els 
refugiats de Síria, però també tenir control dels que vénen, sense presumir que 
tots són sirians. 

Vol aprofitar aquesta proposta per condemnar els atacs del grup terrorista d’EI 
contra localitats poblades majoritàriament per cristians siris en la província 
d’Hasaka, ja que hi ha hagut molts morts i s’han segrestat moltes persones. Creu 
que seria bo que hi hagués una condemna d’aquests fets. 

El Sr. Laporta anuncia el vot a favor d’aquesta proposició, atès que ja ha 
reivindicat en diverses comissions el fet de donar suport a entitats i organitzacions 
que treballen amb els refugiats sirians, i espera que per part del govern aquest 
suport es materialitzi en una aportació econòmica suficient i d’acord amb les xifres 
d’arribada i en previsió que aquesta tendència anirà en augment. 

Considera que l’Ajuntament ha d’expressar el seu suport públic a la campanya 
d’Amnistia Internacional, que diu que tant el govern sirià com els grups armats 
d’oposició són responsables d’abusos contra els drets humans i crims de guerra. 
Pensa que seria bo que l’Ajuntament, a més de donar suport a la declaració 
d’Amnistia Internacional, també ho fes a Metges Sense Fronteres, ACNUR, etc. I 
creu que cal exigir al Govern de l’Estat no només de disposar de places suficients 
de reassentament, sinó de modificar i actualitzar la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, 
reguladora del dret d’asil i la protecció subsidiària. 

Comenta que la realitat és que el Govern de l’Estat va acollir 30 persones el 
2013, 100 el 2014 i que el 2015 ha anunciat acollir 150 persones, però hi destina 
menys fons que el 2014. D’altra banda, explica que a Barcelona la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat al llarg de 2014 ha atès 92 persones de Síria, tots ells 
sol·licitants de protecció internacional. Diu que durant els mesos d’agost i 
setembre va arribar a la península un gran nombre de sirians des de Melilla i van 
presentar les sol·licituds a la Subdelegació del Govern pel seu compte. Apunta que 
a Barcelona hi ha altres entitats que treballen amb persones refugiades, de 
manera que si se sumen els usuaris atesos superaria amb escreix la suma de 
persones que el Govern espanyol ha permès acollir els darrers dos anys i l’any en 
curs. Destaca que l’horitzó a llarg termini és d’augment considerable de demanda 
d’asil i que hi ha més de 800 persones d’origen sirià als CETI de Ceuta i Melilla, 
dels quals molts s’instal·len a Catalunya per vincles diversos. 

Remarca que les persones que arriben, moltes amb família, necessiten una 
atenció integral, no només jurídica, sinó també de mediació dins de la pròpia 
família per abusos, atenció psicològica individualitzada, atenció als infants, 
mediació amb el professorat i atenció sanitària, ja que molts arriben amb ferides 
importants o malalties no tractades. 

Pensa que el govern de la ciutat té l’obligació de donar resposta a les necessitats 
dels seus veïns des del moment que s’hi empadronen, i que si aquesta resposta és 
mitjançant les entitats del tercer sector és lògic que aquestes disposin dels 
recursos humans i econòmics necessaris, sigui quina en sigui la matriu. 

Recorda que UpB va fer un prec al gener a la Comissió de Qualitat de Vida, 
Igualtat, Joventut i Esports perquè el govern municipal establís una roda de 
contactes amb les entitats especialitzades en l’atenció als refugiats com la CCAR i 
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Exil, per tal d’ajustar una partida pressupostària per a l’atenció als refugiats 
diferenciada de la partida destinada al SAIER, al Servei d’Atenció als Immigrants, 
Estrangers i Refugiats. 

Conclou, doncs, que es posiciona a favor de la proposició. 
El Sr. Martí explica que el govern ha transaccionat amb una esmena el text 

cenyint la prioritat de l’Ajuntament respecte d’aquesta problemàtica al territori 
objecte de l’atenció de la ciutat. Constata que l’Ajuntament col·labora i fa coses a 
ciutats i en àrees metropolitanes, però bàsicament a ciutats i no a països. Diu que 
és, per tant, un tema més aviat tècnic. Entén que, solucionada aquesta qüestió, no 
pot no donar suport a aquesta proposició. 

És conscient de les prevencions que apuntava la portaveu del Partit Popular, 
però diu que el govern no pot no donar suport a la crida i la denúncia internacional 
a través d’Amnistia Internacional i d’altres institucions, països i administracions, ja 
que la situació és de gran preocupació i el que passa a Síria és un drama 
inexplicable. 

Pel que fa a les eines de l’Ajuntament, més enllà de la posició política 
internacional, comenta que, d’una banda, tot i que no es pot arriscar a fer accions 
bilaterals de col·laboració directa sobre el terreny amb els ajuntaments implicats, 
dóna suport a les institucions de cooperació multilateral perquè hi facin arribar 
l’ajuda humanitària de l’Ajuntament de Barcelona, i, de l’altra, dóna suport 
econòmic a diverses entitats i ONG especialitzades sobre el terreny perquè puguin 
fer arribar aquesta ajuda humanitària. 

Explica que ja s’estan donant subvencions a diverses entitats com la Creu Roja, 
Farmamundi, Pallassos Sense Fronteres, ACNUR, etc., i que en la convocatòria de 
subvencions de 2015 se singularitzarà i especificarà una via de suport 
suplementari per a contextos d’emergència i postemergència, que tindran per 
objectiu finançar accions a Síria i a la franja de Gaza per tal d’incrementar-hi 
l’ajuda humanitària. 

Conclou que dóna suport a la proposta a través d’aquesta esmena transaccional 
per concretar l’espai territorial objecte de l’ajuda de l’Ajuntament. 

El Sr. Mestre agraeix el vot favorable del Grup Socialista, d’UpB i de 
Convergència, i especialment no només la transacció, sinó els compromisos que 
expressava en nom del govern el regidor responsable d’aquesta matèria. 

Precisa que amb aquesta proposició el seu Grup ha volgut que l’Ajuntament 
reclami la fi del conflicte; que expressi el seu suport a les entitats de la ciutat que 
estan treballant a Síria, i que reclami al Govern espanyol que Espanya sigui un país 
compromès a facilitar el refugi i el reassentament de les persones que han hagut 
de deixar el seu país en condicions extraordinàriament precàries. 

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Esteller, diu que no pot acceptar que digui 
que el Grup d’ICV-EUiA és simple, ja que l’únic que ha fet el seu Grup és, de 
manera breu, perquè ha de ser tractat breument en aquesta Comissió, posar negre 
sobre blanc els aspectes que li sembla que han de ser més rellevants de la posició 
de l’Ajuntament en relació amb els compromisos que entén que aquest ha de 
prendre davant d’un conflicte que està succeint al Mediterrani. 

Diu que, si a la Sra. Esteller la proposició li ha semblat simplista, hauria pogut 
fer esmenes per millorar-la, cosa que no ha fet. Constata que no són en una 
conferència internacional sobre Síria promoguda per Nacions Unides, sinó que són 
a la Comissió de Presidència i Règim Interior, i per això el seu Grup porta les 
propostes en el format adequat a la Comissió. 

En relació amb l’acollida i els programes de reassentament de les persones 
refugiades, comenta que el Sr. Laporta ja ha aportat les dades dels grans 
compromisos del Govern del president Rajoy, però lamenta que no és només 
d’aquest Govern, tot i que aquest ho reforça més, ja que Espanya des de fa molts 
anys és un dels països més restrictius en asil polític i a acceptar refugiats de la 
Unió Europea. 

L’ha sorprès que la regidora del Grup Popular parli de fluxos migratoris, ja que 
en aquest cas no ho són en el sentit estricte, sinó que són persones que intenten 
fugir d’una guerra civil en què la seva vida i la de les seves famílies està en perill i 
en què ja han mort prop de 200.000 persones i que ha provocat uns 
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desplaçaments a l’interior i a l’exterior del país que són prou coneguts, com es 
posava de manifest en la carta que ha llegit el Sr. Colomé de l’alcalde d’Istanbul. 

Li demana a la Sra. Esteller que si us plau no parli d’infiltració d’Estat Islàmic 
enmig dels refugiats, ja que no es pot estigmatitzar les persones que fugen d’una 
guerra civil. Quant al fet que la regidora del PP encara no ha decidit el seu vot, li 
diu que és tan senzill com decidir si vota a favor o en contra de la campanya 
promoguda per Amnistia Internacional i d’instar el Govern espanyol perquè posi a 
disposició un nombre significatiu de places de reassentament amb els recursos 
necessaris per facilitar la integració social d’aquestes persones refugiades de Síria 
que vagin a l’Estat espanyol. 

Finalment, li recorda a la Sra. Esteller que ha de decidir si vota sí o no a incloure 
poblacions de Síria com a àrees d’actuació prioritària en el marc del Pla director de 
l’Ajuntament. Constata que sembla que la regidora del Partit Popular vulgui defugir 
amb tot el seu discurs posicionar-se sobre aquestes tres qüestions, però insisteix 
que és el que se li reclama, com a la resta de grups. 

La Sra. Esteller agraeix la claredat del Sr. Mestre a l’hora de dir-li com ha de 
votar i explicar-li el text, però diu que ja entén els textos que presenta el Grup 
d’ICV-EUiA i que quan parla de simplisme no està parlant del Sr. Mestre, sinó que 
el seu Grup tracta amb simplisme un tema d’un conflicte en què hi ha molts factors 
i és molt complicat. 

Reconeix que el que passa a Síria és una tragèdia i que s’ha de donar el màxim 
suport i solidaritat als que pateixen aquesta guerra, i que Espanya ho està fent, 
però creu que hi ha instruments pels quals això es fa i en virtut d’uns acords i uns 
programes que el Grup d’ICV-EUiA qüestiona amb molta lleugeresa sense 
preocupar-se a fons del que s’està fent. Comenta que, en concret, per als refugiats 
de Síria s’han aprovat 130 places i hi ha una dotació de més de 2 milions i mig 
d’euros per fer-hi front. 

Reitera, però, que a l’hora de concedir aquestes autoritzacions de refugiats, cal 
tenir en compte que ho siguin veritablement i que provinguin de Síria, cosa que no 
sempre està garantida. Explica que moltes denegacions de refugi vénen perquè no 
hi ha manera d’acreditar aquesta procedència. Insisteix que es viu un moment 
d’intensa alarma i tensió a les fronteres a causa de l’amenaça terrorista de l’Estat 
Islàmic, que és una amenaça real, de la qual hi ha proves, i que tots els països han 
d’extremar les precaucions a les fronteres i veure que la gent compleixi uns 
requisits. Remarca que això ho diuen els tractats internacionals i ACNUR, i que és 
el que fa el Govern espanyol. 

Recalca que està d’acord a posar en disposició un nombre de places significatiu, 
cosa que ja ha fet el Govern espanyol amb 130 places i una dotació de més de 2 
milions i mig, però que cal seguir uns criteris establerts en els tractats i en la 
Comissió Interministerial d’Asil i Refugi. 

Tot i que li sembla bé que l’Ajuntament s’adhereixi a les campanyes que 
esmenta la proposta, considera que aquesta té una connotació negativa perquè 
dóna a entendre que les coses no s’estan fent, i això no és cert. I insisteix que hi 
ha d’haver una sèrie de mesures i cauteles per a tothom. Per aquest motiu 
s’abstindrà. 

 
El Sr. Martí expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Colomé expressa el vot 

favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP, el Sr. Mestre 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova amb el redactat següent: 

 
La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda: 1. Que l’Ajuntament de 

Barcelona expressi el seu suport a la Campanya promoguda per Amnistia 
Internacional que té per objectiu reclamar una resposta des dels governs i 
organismes internacionals a la greu crisi humanitària que està vivint Síria i 
s’emprenguin les accions necessàries per a protegir la població civil i prevenir que 
es cometin més crims, inclosos els crims de guerra i de lesa humanitat, que 
vulneren el dret internacional. 2. Instar al Govern de l’Estat espanyol a posar a 
disposició un nombre significatiu de places de reassentament per a persones 
refugiades de Síria, en el que es garanteixi els drets humans, i els recursos 
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necessaris per a la implementació de programes d’integració social. 3. Que es doni 
suport a les entitats i organitzacions de la nostra ciutat que estan realitzant ajuda 
humanitària als desplaçats siris. I que es valori per part de la Direcció de Relacions 
Internacionals i de Cooperació i el Consell Municipal de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament la possibilitat d’incloure les ciutats o poblacions de Síria 
com a àrees d’actuació prioritàries d’actuació en el marc del Pla Director de 
Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Barcelona 
2013-2016, atesa la greu crisi humanitària. 4. Comunicar aquests acords, al 
Congrés dels Diputats, al Govern de l’Estat espanyol, al Parlament de Catalunya, al 
govern català, i a les entitats que formen part del Consell Municipal de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
16. La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda impulsar un acord polític 

entre tots els grups municipals per reformar les normes de participació de 
l’Ajuntament de Barcelona durant la propera legislatura, en base al dictamen 
elaborat pel Consell de Ciutat. 

 
El Sr. Laporta indica que han transaccionat la proposta amb el Grup Socialista, 

cosa que agraeix. 
Explica que des de 1979 l’Ajuntament ha tingut una voluntat clara de promoure 

la participació ciutadana en els afers municipals, i que el seu Grup va iniciar 
aquesta legislatura proposant que aquesta Comissió promogués la revisió de les 
normes de participació. Diu que tres anys i mig més tard vol acabar la legislatura 
reivindicant la necessitat d’abordar amb èxit aquesta revisió de la participació 
ciutadana. 

Comenta que el Consell de Ciutat va decidir elaborar un dictamen sobre la 
proposta de reforma de les Normes reguladores de la participació ciutadana i de 
les Normes reguladores del funcionament dels districtes de l’Ajuntament. Indica 
que el seu Grup entén la participació com un fet que permet la consolidació i 
l’aprofundiment en la democràcia, i que els processos de democràcia directa, com 
els referèndums, la representativa, eleccions, la deliberativa i els espais 
participatius, són compatibles i complementaris i que el seu desenvolupament 
equilibrat permet un enfortiment del sistema democràtic. 

Entén que la participació s’ha de sustentar en cinc pilars, que són proximitat, 
freqüència, incidència, voluntat política i dotació de recursos. Malgrat que les bases 
dels sistemes democràtics estan prou consolidades, pensa que les demandes de la 
ciutadania han posat en relleu la necessitat d’implementar noves mesures de 
participació que millorin la comunicació entre administració i ciutadans. Constata la 
conveniència d’introduir noves pràctiques, més enllà de la simple informació, que 
possibilitin la participació directa. Pel que fa a la proximitat, considera que és un 
factor clau per vincular l’acció municipal a la ciutadania, i diu que la implicació dels 
ciutadans en els afers públics surt enfortida quan s’obre la possibilitat de l’acció 
directa dels consellers del districte. 

Pensa que ha arribat l’hora d’iniciar una nova etapa que suposa la Barcelona 
dels barris. Recorda que el Sr. Espriu en una de les intervencions de la sessió ha 
parlat de la importància dels barris i dels districtes, que cada cop prenen més 
rellevància. Entén que la delimitació dels barris ha de permetre ajustar millor la 
planificació dels serveis a les demandes i necessitats ciutadanes i ha de reforçar la 
descentralització municipal i la capacitat efectiva de gestió dels districtes. 

Opina que ha arribat l’hora de revisar seriosament el sistema d’eleccions per 
transparència, proximitat, responsabilitat i rigor, ja que els reglaments i 
normatives estableixen els requisits mínims, però una participació efectiva i 
vinculant necessita una gran dosi de voluntat política per part de l’Ajuntament. 
Comenta que el Consell de Ciutat en el seu dictamen diu que el model de 
participació actual presenta símptomes d’esgotament i que aquest procés de 
reforma no ha de limitar les possibilitats per a un nou marc de participació 
ciutadana. Afegeix que el Consell de Ciutat demana al govern i als grups 
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municipals que s’obri un espai necessari de debat sobre el nou model de 
governança. 

Conclou que el seu Grup proposa un acord entre els grups municipals per tal que 
a la propera legislatura es pugui avançar en aquest àmbit i es prengui el dictamen 
aprovat pel Plenari del Consell de Ciutat el 8 d’abril de 2014 com a base per 
reformular les Normes de participació. I espera el vot favorable dels grups 
municipals. 

El Sr. Espriu agraeix al regidor que hagi acceptat l’esmena, que tenia la voluntat 
de recollir que s’havia fet feina. 

En segon lloc, posa de manifest que en el primer text que es va fer a principi del 
mandat, els primers vuit o deu mesos, es parlava de què es volia reformar i què 
no. Destaca que els grups que més han aproximat posicions i han estat capaços 
d’arribar a consensos són el Grup Socialista i UpB. 

Recorda que el Sr. Agustí en la sessió parlava que només faltaven dos punts per 
arribar a un acord amb el Partit Popular, però considera que les Normes de 
participació requereixen un consens de les forces polítiques, no només quants 
números hi ha d’aproximació. No creu que un tema que ha de marcar la vida social 
i política de la ciutat s’hagi d’aprovar solament per majoria simple, sinó que ha de 
ser per consens, i no n’hi havia en el debat dels territoris ni en alguna part 
substancial d’aquestes normes. 

Conclou que falta feina i temps per aproximar posicions i temps per ser 
còmplices que tothom ha de cedir. 

Creu que en aquesta sessió s’expressa una voluntat de futur, que ha de ser la 
de construir un espai de governança col·lectiva. 

La Sra. Esteller torna a dir que el govern ha fracassat en la seva voluntat de 
modificar les Normes de participació. Pel que fa a la manca d’acord en dues 
qüestions que recordava el Sr. Espriu, constata que hi ha més qüestions en què el 
Grup Popular discrepa, però comenta que en el seu moment va demanar que 
s’intentés transaccionar els motius pels quals no tirava endavant aquesta proposta. 

Entén que el govern ha cedit a moltes pressions i que no ha estat capaç de fer-
ho en el temps que corresponia, i recorda que fa més d’un any que es va presentar 
en aquesta Comissió per a l’aprovació inicial. 

Considera que s’ha perdut una gran oportunitat. Indica que a Barcelona hi ha 
572 òrgans de participació, i entén que és dilatar els tràmits quan una entitat o un 
ciutadà vol formar part de qualsevol consell per reivindicar qualsevol petició, 
perquè se’l mareja d’un lloc cap a l’altre i hi ha duplicitat d’òrgans per a una 
mateixa petició. Creu, doncs, que això s’ha de racionalitzar i reduir millorant els 
canals per tal que la participació de la gent sigui més efectiva i no calgui anar a 
tres, quatre o cinc òrgans com passa en l’actualitat. 

Troba que hi ha una mala gestió del govern respecte dels òrgans de participació, 
i que aquesta varietat de consells, comissions i òrgans sectorials per defensar el 
mateix és excessiva. Considera, per tant, que era urgent fer-ho i pensava que 
podia quedar recollit en 195 òrgans. Explica que el seu Grup ha fet una 
classificació de tots els imprescindibles i els que no ho són, però que no s’estendrà. 

Manifesta que hi ha hagut molts complexos per part del govern per aprovar 
aquests òrgans i malauradament no es tiren endavant. 

Respecte del Consell de Ciutat, reconeix la feina que fa, però discrepa en 
algunes qüestions, com ara la seva naturalesa política, ja que creu que ha de 
mantenir una naturalesa consultiva, que és útil i positiva per a l’Ajuntament per 
traslladar les seves propostes. 

Quant a la proposició d’UpB, s’abstindrà, perquè considera que és un brindis al 
sol dir al govern següent que ho ha de fer quan s’ha esgotat un mandat en què no 
s’ha fet. Entén que hi ha una bona voluntat i que també és posar de manifest 
aquesta incapacitat al llarg del mandat de tirar endavant la proposta. 

Finalment, matisa que no hi vol votar a favor perquè hi ha qüestions del Consell 
de Ciutat en què discrepa. 

El Sr. Gomà anuncia el vot a favor del seu Grup, tot i que vol fer tres o quatre 
apreciacions. 

En primer lloc, creu que sí que cal reformar les Normes de participació, però diu 
que li agrada més parlar de la necessitat de dotar-se d’un nou model de 
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governança participativa a Barcelona, amb capacitat de superar els espais i 
instruments de participació actuals; d’enfortir la descentralització a escala de 
districte i de barri; de fer possible que les noves capacitats col·lectives de resolució 
de problemes es puguin expressar i tinguin marcs de suport, i que la democràcia 
directa i deliberativa sigui una realitat quotidiana a la ciutat, per tant, que hi hagi 
un veritable salt qualitatiu en aquest tema. 

Creu que no es viu en un moment de petites modificacions, sinó d’adaptar el 
model de governança als nous temps, les noves capacitats i demandes ciutadanes. 

En segon lloc, opina que cal que hi hagi acord entre els grups polítics, tot i que 
ho veu difícil després de la intervenció del Partit Popular. 

Afegeix que l’acord entre els grups municipals no és suficient, i que s’ha de 
produir un veritable acord amb el teixit social i veïnal de la ciutat. 

En tercer lloc, pel que fa al que ha passat en aquest mandat, opina que les 
propostes i marges amb què ha actuat el govern queden molt lluny del que 
requereix aquest nou salt qualitatiu pel que fa a la participació ciutadana, i molt 
lluny de l’acord amb el territori i el moviment veïnal. 

I, en quart lloc, creu que el dictamen del Consell de Ciutat és una aportació 
positiva, i que cal tenir-lo en compte com un punt de partida per anar més enllà. 

Finalment, espera que en el futur sigui possible el que no ho ha estat els darrers 
quatre anys. 

El Sr. Forn anuncia el seu vot a favor, i diu que des de l’inici del mandat el 
govern va expressar la seva intenció d’iniciar una reforma de la normativa de 
participació. Com ja s’ha comentat, recorda que el Consell de Ciutat va emetre un 
primer dictamen sobre la racionalització dels òrgans, aprovat pel Plenari del 
Consell del 8 d’abril de 2012, en què estaven representats tots els partits. 

Explica que l’11 de desembre de 2013, a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior, el govern va aprovar inicialment una proposta de reglament de 
participació ciutadana i de funcionament de districte d’acord amb el teixit 
associatiu, i es va acordar un termini d’exposició pública de 90 dies per fer un 
procés participatiu que va incloure diferents accions: el grup de treball del CMAB i 
el Consell de Ciutat per elaborar un dictamen, 10 sessions dels diferents districtes, 
la creació d’un web de suport, una trobada del Registre Ciutadà, una sessió a Torre 
Jussana, plenaris dels districtes, etc. 

De manera resumida, explica que els temes que s’abordaven eren: la 
racionalització dels òrgans participatius; desplegar normativament el dret de la 
iniciativa ciutadana; poder fer consultes ciutadanes traient els actuals topalls 
territorials i temporals de la normativa; donar més relleu i reconeixement al 
Consell de Ciutat reformant-ne el reglament, i, en el cas dels districtes, reconèixer 
els consells de barri i reorganitzar la participació, així com donar més rellevància al 
consell ciutadà. 

Indica que, malgrat la no-aprovació, sí que s’ha pogut tirar endavant el nou 
reglament del Consell de Ciutat, que permet un ampli reconeixement i eines per a 
l’activitat de l’òrgan participatiu més important de la ciutat. 

Considera que segueix sent una prioritat i necessari actualitzar i reformar la 
normativa municipal per adequar la nova realitat i la nova manera de fer política 
que el govern municipal ha volgut reflectir a través del concepte «governar amb 
les persones» i que té la seva màxima expressió en el projecte de Govern Obert. 

Considera oportuna aquesta proposició i hi votarà a favor. Vol remarcar també 
el que deia el Sr. Espriu que, malgrat tot, s’ha fet feina, i està d’acord que és bo 
buscar el consens. Així mateix, espera que algun dia hi hagi un consens més gran 
que el que s’ha tingut fins llavors. 

El Sr. Laporta agraeix el posicionament a favor del Partit Socialista, i entén que 
el Sr. Espriu parla d’un consens més ampli del que s’ha tingut, perquè la recerca 
de la unanimitat en aquesta qüestió li sembla una quimera, tenint en compte algun 
posicionament. 

Diu que UpB està en la línia que hi hagi un nou espai de governança col·lectiva o 
participativa, com diuen el Partit Socialista o ICV-EUiA. Pensa que és una 
necessitat, i està d’acord amb el Sr. Gomà en el fet que no ha de ser una mera 
reforma, sinó un nou model. 
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Quant a l’acord amb el teixit social i veïnal, indica que també està en la mateixa 
línia. Pel que fa a la posició del govern, està d’acord que s’ha fet feina. Entén, 
doncs, que cal fer més esforços per aconseguir un consens més ampli i no fer 
només una simple reforma. 

Respecta la posició d’abstenció del Partit Popular, i reitera l’agraïment dels vots 
favorables. 

 
El Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, el Sr. Espriu expressa el vot 

favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova amb el redactat següent: 

 
La Comissió de Presidència i Règim Interior acorda impulsar un acord polític 

entre tots els grups municipals per reformar les normes de participació de 
l’Ajuntament de Barcelona durant la propera legislatura tenint en compte totes les 
feines realitzades i les recomanacions del dictamen del Consell de Ciutat. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
17. Que el Govern municipal informi sobre quins dels espais municipals que 

s’han posat a servei de les entitats inclosos en el balanç del Pla de Locals i en el 
dossier de premsa de l’Ajuntament de Balanç de "Govern amb les persones", són 
renovacions i formalitzacions de cessions anteriors a aquest mandat i quins són 
nous, i també sobre el total d’espais i cessions a entitats i associacions existents 
en aquest moment a Barcelona. 

 
El Sr. Forn diu que lliurarà un document i farà una breu explicació perquè és un 

tema feixuc. 
Explica que l’Ajuntament va tenir la voluntat d’ordenar i mobilitzar els diferents 

usos de les propietats de què disposa, i que el 12 de desembre de 2012 va posar 
en marxa la mesura de govern Pla de locals. Informa que en el document que lliura 
hi ha els diferents locals, amb els noms de les entitats dels districtes a què 
pertany, les dates en què han accedit al local i la situació. 

Comenta que hi ha dos tipus de situació, i en la que posa «nou» vol dir que és 
una entitat que accedeix a un local nou o bé que es regularitza, ja que hi havia 
alguns locals que no estaven regularitzats i s’ha fet un procés per garantir-ne la 
seguretat jurídica. 

Diu que a través d’un prec o una pregunta del Grup d’ICV-EUiA donarà un altre 
document amb més informació, i que alguna es repeteix. 

En resum, informa que hi ha 15 cessions de patrimoni l’any 2013; 38, el 2014, i 
1, el 2015, que fan un total de 54, i n’hi ha 26 en tràmit. Conclou que es parla de 
prop de 80 locals. 

El Sr. Espriu agraeix la informació al tinent d’alcalde, i diu que ja tenia aquesta 
informació menys l’última columna, la de «nou o regularització». 

Comparteix la importància del treball que es fa per donar suport al moviment 
associatiu i posar locals a disposició de l’entitat en la mesura de les possibilitats de 
l’Administració. No comparteix, però, el model de gestió centralitzada que s’ha 
creat. Comenta que el Sr. Agustí en una intervenció anterior l’ha modificat una 
mica i ha dit que els districtes no tenen autonomia i només informen. Diu que això 
quan anteriorment s’havia explicat als grups no era exactament així. Creu que això 
és una incorporació en aquest sentit, que accepta i comparteix, perquè pensa que 
els districtes han de tenir autonomia en les seves necessitats. 

Comenta que el que en algun moment li ha cridat l’atenció del Pla de locals és 
quan es va fer la reflexió del que va passar al cas de Cibeles del Districte de 
Gràcia, en què de cop i volta va sortir al Pla de locals per ser destinat a entitats. 
Diu que si no arriba a posar el crit al cel en aquests moments aquell local estaria 
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ocupat per entitats i no hi hauria la construcció del CAP Cibeles, pendent i 
perseguida pel Districte de Gràcia. 

Considera que una cosa important en el tema de regularització és aclarir què és 
nou i què és de continuïtat, perquè fa la impressió que s’ha fet molt, però creu que 
falta molt per fer en el tema de posar a disposició locals de les entitats. 

El Sr. Forn diu que el tema de la regularització no és un tema menor, perquè no 
és el mateix una renovació que una regularització, ja que en aquest segon cas vol 
dir que estaven en una situació irregular, i és important donar seguretat jurídica a 
l’entitat. 

En tot cas, indica que si el Grup Socialista vol ampliar aquesta informació ha de 
parlar amb el Sr. Carles Agustí o amb el Sr. Angulo. 

Conclou que és evident que s’havien fet coses i que s’ha ampliat; per tant, creu 
que són uns resultats prou positius. 

 
Es dóna per tractat. 
 
18. Que el Govern municipal doni instruccions per tal de retirar el menú específic 

de selecció de l’idioma i faci visible, de manera directa/automàtica en la pantalla 
inicial del web municipal, l’accés als tres idiomes disponibles (català, anglès i 
castellà). 

 
El Sr. Forn accepta el prec, ja que el govern ha reflexionat sobre la millor 

manera d’oferir el canvi d’idioma al web municipal, i l’opció del Grup Socialista ha 
estat una de les valorades. 

Comenta que l’Ajuntament té especial interès que es visualitzi fàcilment el canvi 
d’idioma, i per això s’ha incorporat a la barra de navegació del web, just al centre, 
però alhora cercant l’escalabilitat pensant en el futur proper, ja que hi ha la 
intenció d’incorporar nous idiomes en funció de les accions i el públic destinatari i 
en alguns casos només per a continguts concrets. Informa que per fer el canvi 
d’idioma en aquest cas es mostraria el nom de l’apartat traduït. Assenyala que el 
web Meet Barcelona ja es troba en català, castellà, anglès i francès, i s’està 
valorant la traducció al rus i al xinès mandarí. 

Conclou que l’Ajuntament considera la petició del Grup Socialista per millorar la 
usabilitat d’aquest punt concret i diu que s’analitzarà la resposta dels usuaris els 
mesos següents, que també donarà pautes. 

El Sr. Colomé espera que tingui tant d’èxit l’acceptació dels precs del seu Grup 
com els que fa UpB, perquè en trenta segons canvien una placa de l’Ajuntament 
que feia cent anys i escaig que hi era. 

Comenta que el prec és perquè a la pàgina del Barça, per exemple, hi surten 
molts idiomes, a la de la Generalitat, espanyol, anglès, occità; a París, anglès i 
espanyol, a Amsterdam, anglès. 

Considera que no costa res haver dissenyat una pàgina web en què es pensés 
algun idioma més a part del català, ja que actualment és molt complicat. Pensa 
que ja que l’Ajuntament fa diverses coses en anglès, com ara Barcelona Growth, 
smart cities, Barcelovers, Hisendalovers, etc., estaria bé que l’anglès, el francès, el 
rus i el mandarí i altres també hi fossin. 

Atès que s’ha acceptat el prec, espera que aviat la pàgina web de l’Ajuntament 
tingui més idiomes que no només el català. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
19. Instar al Govern municipal, a incorporar el castellà com a llengua cooficial a 

la Gaseta Municipal, per tal que sigui editada en les dues llengües, donat el 
caràcter oficial que ha adquirit amb la Llei 18/14 de modificació de la Carta 
municipal de Barcelona. Incorporar també el castellà en la informació i 
senyalització municipal. 
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La Sra. Esteller demana que la Gaseta de Barcelona incorpori el castellà com 
una llengua cooficial, perquè a la Llei 18/2014, de 23 de desembre, de modificació 
de la Carta, es dóna caràcter oficial a la Gaseta, i per això ha d’estar en les dues 
llengües oficials. 

Així mateix, sol·licita que s’incorpori el castellà en la informació i senyalització 
municipal, cosa que ja ha plantejat anteriorment, tenint en compte que la Llei de 
seguretat vial diu que els senyals han d’estar com a mínim en l’idioma oficial. 

El Sr. Ciurana diu que fa temps que el PP intenta crear conflicte d’un tema que 
no és conflictiu per a la societat catalana, ja que les coses funcionen sense 
crispació al carrer. No vol contribuir, per tant, a crear conflictes artificials. 

Pel que fa al tema concret de la Gaseta municipal, recorda que el reglament 
d’aquesta es va aprovar l’octubre de 2014 i es va publicar al BOPB el 20 d’octubre 
de 2014, i diu que en el Plenari es van desestimar les al·legacions presentades pel 
Grup Popular. Comenta que l’article 3 d’aquest reglament disposa que la Gaseta es 
publicarà en català, i que no li consta que el PP hagi impugnat aquest reglament. 

Indica que l’article 13.2 diu que els continguts s’han de publicar tal com els han 
lliurat els remitents, però que no hi hauria cap inconvenient si els lliuren en una 
altra llengua oficial. Així mateix, explica que qualsevol modificació del text ha de 
ser consultada al remitent. 

Afegeix que el reglament, en la disposició addicional primera, estableix que s’ha 
de fer una instrucció per veure com es concreten aquestes qüestions, però diu que 
aquesta instrucció encara no s’ha fet, i que el reglament indica que mentrestant cal 
seguir-la publicant en el format vigent mentre no entri en vigor el reglament. 

Pel que fa al tema de la senyalització municipal, recorda que també hi ha un 
reglament d’usos lingüístics i que, tot i que alguns articles estan suspesos per un 
recurs del PP, hi ha molts altres articles vigents. Per tant, diu que l’Ajuntament 
aplica el reglament. 

La Sra. Esteller precisa que el reglament de què parla el Sr. Ciurana és anterior 
al fet que la Gaseta fos elevada a rang oficial per la Llei 18/2014 de 23 de 
desembre. Per tant, com que ja té caràcter oficial, constata que cal que estigui en 
català i en castellà, perquè els informes jurídics anteriors deien que no hi havia cap 
impediment perquè fos només en català perquè encara no tenia caràcter oficial. 

Respecte de les senyalitzacions, recorda que el TSJ, quan el PP va presentar el 
recurs, va dictaminar que es podien mantenir en català sense perjudici de les 
normes que regulen el trànsit i la seguretat vial, però constata que aquestes diuen 
que com a mínim han de ser en la llengua oficial de l’Estat. 

Per tant, considera que el govern està incomplint la llei i torna a demanar que la 
Gaseta es faci en català i castellà en compliment d’aquest rang oficial que ja té en 
virtut de la Llei i la modificació de la Carta i en compliment de l’informe jurídic del 
consistori. I afegeix que les normes de senyalització també estiguin en català i en 
castellà. 

El Sr. Ciurana reitera que no vol contribuir a alimentar una qüestió sobre la qual 
els ciutadans de Catalunya fa més d’un segle que van decidir que no en farien 
conflicte. Es queixa que la regidora del Grup Popular va dient alegrement que 
l’Ajuntament incompleix la Llei, i que segons la Sra. Esteller haurien d’estar 
empaperats tant el Sr. Martí com el Sr. Forn, com la Sra. Recasens, com ell 
mateix, perquè incompleixen la llei cada 20 segons, cadascú amb un tema 
diferent: el Diplocat, l’Agència Tributària, etc. 

 
No s’accepta. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
20. Que en el marc del Portal Govern Obert es millori l’accés directe als 

documents i plans urbanístics que estiguin en període d’exposició pública. 
 
El Sr. Gomà comenta que el seu Grup sempre ha expressat l’exigència 

democràtica d’incorporar l’urbanisme als espais de transparència i participació, ja 
que creu que no se superaran els dèficits de transparència fins que aquesta 
dimensió urbanística no quedi incorporada. Indica, doncs, que aquest prec vol 
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enfortir el dret d’accés a la informació pública en tots els projectes vinculats a 
l’urbanisme, i emmarca aquesta demanda en el projecte de Govern Obert perquè 
creu que és l’espai on es pot concretar de manera àgil i directa l’accessibilitat de 
l’acció de govern a la ciutat. 

Explica que hi ha dos tipus de documents urbanístics que tramita l’Ajuntament. 
Es queixa que, d’una banda, per accedir als plans urbanístics, cal entrar a Govern 
Obert, anar a «Urbanisme», accedir al cercador de «Planejament, qualificacions i 
convenis» i triar l’opció «Darreres aprovacions inicials», cosa que li sembla una 
ruta massa complexa i que requereix uns coneixements tècnics que la majoria de 
la ciutadania no té. 

Afegeix que ha trobat un decalatge temporal de 10-15 dies entre l’aprovació 
inicial i la publicació al web, cosa que vulnera el dret d’accés telemàtic de la 
ciutadania precisament en el període d’exposició pública. 

Pel que fa als projectes d’urbanització, constata que encara no es poden 
consultar per mitjans telemàtics, i creu que, tot i que no hi ha cap normativa que 
hi obligui, cal anar més enllà i ser coherents amb el criteri de transparència per fer 
possible la participació ciutadana en els seus processos d’aprovació. 

El Sr. Forn accepta el prec, ja que el projecte de Govern Obert ha de ser un 
projecte viu, obert a les millores dels ciutadans, com la que ha proposat el Sr. 
Gomà, que li sembla oportuna. 

Es compromet a buscar un sistema que permeti l’accés a aquesta informació 
sense haver de recórrer a un procés llarg i complicat com el que hi ha actualment. 

El Sr. Gomà agraeix l’acceptació del prec, i comparteix la consideració que 
l’espai Govern Obert ha de ser dinàmic i susceptible de millores. 

Ressalta que en la seva explicació hi havia dos elements, i insisteix que, tot i 
que no hi ha cap normativa que empari aquesta obligació, estaria bé que 
determinats projectes d’urbanització que no són accessibles poguessin ser-ho, ja 
que en alguns casos garantir processos de participació ciutadana sobre aquests 
projectes també és un element rellevant, i, per tant, la transparència s’hauria de 
garantir. 

 
Es dóna per tractat. 
 
21. Que se’ns lliurí en aquesta mateixa comissió l’Informe sobre la 

implementació del Pla de Locals en el que s’inclogui: la relació de tots els espais 
municipals per cedir, la relació d’entitats que han sol·licitat aquests espais, la 
relació d’entitats que ha obtingut aquest espai i d’aquestes les condicions en que 
s’han cedit els espais (tipologia de cessions i tipologia d’usos que s’han acordat), i 
la relació de les entitats pendents d’optar a una cessió, tot indicant els criteris que 
s’han aplicat en cadascun dels casos. 

 
El Sr. Mestre recorda que el Sr. Forn ha dit que es lliurarà en aquesta sessió el 

document que sol·licita. 
Per tant, manifesta que, si es lliura el document, donarà per formulat i satisfet el 

prec, perquè entén que s’ha acceptat. 
El Sr. Forn diu que és el document que ja s’ha donat ampliat a altres qüestions 

que plantejava el Grup d’ICV-EUiA. I, com ja ha dit al Grup del PSC, posa a 
disposició el responsable del Pla de locals per a qualsevol informació o dubte que 
sorgeixi a partir d’aquesta documentació. 

 
Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
22. Quin ha estat el cost total del llibre "Aportacions Catalanes Universals" 

dirigida per la Fundació Occitano Catalana, i editada per Pagès Editors, amb el 
suport de l’Ajuntament de Barcelona, i quina ha estat l’aportació municipal per 
l’edició d’aquest llibre, el nombre d’exemplars que s’han editat, la distribució que 
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se’n ha fet del mateix, els motius pels quals s’ha col.laborat en l’edició d’aquest 
llibre i que s’expliqui si comparteix el Govern municipal els textos que apareixen en 
aquest llibre i quina valoració en fa? 

 
La Sra. Esteller pregunta, pel que fa al llibre Aportacions catalanes universals, 

dirigit per la Fundació Occitano - Catalana i editat per Pagès Editors, quin ha estat 
el pressupost, quina ha estat la col·laboració de l’Ajuntament, l’aportació municipal 
per a l’edició del llibre, quants exemplars s’han editat, quina ha estat la distribució, 
els motius pels quals s’ha col·laborat amb l’Ajuntament i quina és la valoració que 
se’n fa, si se’n comparteix la línia i els continguts. 

El Sr. Ciurana explica que és una edició que, com tantes altres, es fa en règim 
de coedició, però no només amb Pagès Editors i la Fundació Occitano-Catalana, 
sinó amb fins a 58 entitats més, com ara universitats, el Reial Club Esportiu 
Espanyol, el Parlament de Catalunya, l’Abadia de Poblet, l’Abadia de Montserrat, la 
Fundació Congrés de la Cultura Catalana, les quatre diputacions, la Confederació 
Empresarial de la Província de Tarragona, Comissions Obreres de Catalunya, 
l’Ateneu Barcelonès, Banc Sabadell, les cambres de comerç, el Cercle Català de 
Negocis, etc. 

Pel que sap, informa que aquesta obra té un cost total de 190.000 euros, dels 
quals l’Ajuntament n’ha aportat 10.000 en forma d’adquisició de 200 exemplars 
que es comercialitzen a través de la llibreria municipal de la Diputació i que s’usa 
com a regal institucional. Afegeix que s’han editat 3.300 exemplars en català, 
1.800 en anglès, 450 en francès i 450 en castellà. 

En relació amb el fet de si el govern comparteix els textos, comenta que els 
llibres que edita l’Ajuntament reflecteixen l’opinió dels que els signen, però aclareix 
que el consistori edita els llibres no en funció del que diuen, sinó de l’interès que 
poden despertar en un moment determinat en el relat de la ciutat. Creu que 
moltes d’aquestes aportacions s’han fet per barcelonins, que molts dels 
descobriments científics o acadèmics s’han fet a les universitats de Barcelona, i per 
això va considerar interessant contribuir a l’edició d’aquest llibre. 

La Sra. Esteller constata que la gent ha col·laborat amb bona voluntat a tenir la 
seva opinió respecte al tema, però diu que es perd l’oportunitat d’explicar el que 
ha estat la història, i que la visió que es dóna és més política que històrica. 

Comenta que en el llibre es veu que la Guerra de Successió i dels Segadors 
s’interpreten com a guerres contra Catalunya, ignorant que hi havia catalans en els 
dos bàndols. Afegeix que en la Guerra dels Segadors s’ignora que es produeix la 
incorporació de França. 

Considera que l’Ajuntament en aquesta línia fa manipulació històrica, ja que 
s’obvia la guerra civil catalana del segle XV, perquè no interessa, i també es parla 
d’una suposada «confederació catalanoaragonesa», usant un terme inventat pel 
nacionalisme, perquè mai va ser usat així a l’edat mitjana. 

Es queixa que només hi ha dos economistes, el Sr. Mas-Colell i el Sr. Sala 
Martín, i diu que, tot i que no en qüestiona la capacitat, li agradaria una mica més 
de pluralitat i d’opinions contraposades a la tesi de la línia del llibre. 

Diu que s’obliden de Vicens Vives, de Santiago Sobrequés, etc. Constata que és 
una línia editorial orientada a donar una realitat que no és la real. Es queixa que 
cada vegada que el Sr. Ciurana té participació en alguna cosa la converteix en un 
pamflet polític, i que això és el resum de la seva trajectòria en aquest mandat que 
finalitza. 

El Sr. Ciurana comenta que els autors no els ha triat l’Ajuntament ni el llibre ha 
estat iniciativa seva, ja que és un règim de coedició amb Pagès Editors, que és qui 
ha decidit fer el llibre Aportacions catalanes universals i qui ha decidit que hi 
intervinguin el Sr. Mas-Colell i el Sr. Sala Martín. 

Comparteix amb la Sra. Esteller que com a producte editorial no és precisament 
un gran producte, però diu que això és el risc de l’editor que tira endavant aquest 
projecte. 

Pel que fa a l’exemple de la Guerra dels Segadors i la Guerra de Successió, diu 
que la historiografia està com està, i que la Sra. Esteller pot arribar a tenir més raó 
en el que ha dit de la Guerra de Successió, en què tot i que la majoria de la 
població catalana era favorable als austriacistes, també hi havia una part favorable 
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als borbònics. Quant a la Guerra dels Segadors, explica que durant anys es va 
conèixer com la Guerra de Separació, i que el terme «Guerra dels Segadors» és un 
invent relativament modern dels historiadors catalans. 

En relació amb la guerra civil catalana del segle XVI, constata que no és un llibre 
d’història i no considera que una guerra civil sigui una aportació catalana universal 
ni n’està orgullós. 

Insisteix que les responsabilitats les tenen els autors i els editors, i que la 
col·laboració de l’Ajuntament ha estat la que ha explicat. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
23. Quin és el capteniment del Govern municipal sobre l’acte que la "Marca 

España" va organitzar a Barcelona aprofitant el Mobile World Congress, per 
presentar el vídeo mapping "España avui: una nova visió del talent espanyol"? 

 
El Sr. Laporta pregunta quin és el capteniment del govern municipal sobre l’acte 

que la Marca España va organitzar aprofitant el Mobile World Congress presentant 
el vídeo mapping «Espanya avui: una nova visió del talent espanyol», que no va 
comptar amb la participació de les institucions públiques del país. 

La Sra. Recasens fa broma sobre el fet que el Sr. Laporta no deixa passar una 
comissió o un ple sense que es parli de la Marca España. 

Diu que el govern valora aquest fet com un joc de despropòsits, ja que es va 
produir en el marc del Mobile World Congress, que és un moment en què 
Barcelona té un posicionament importantíssim i caldria tenir cura amb segons 
quins esdeveniments. 

Afegeix que l’alt comissionat de la Marca España, el Sr. Carlos Espinosa, va 
entrar en una sèrie de contradiccions, perquè d’una banda va dir que no havia 
demanat la col·laboració de l’Ajuntament ni de la Generalitat per no donar lloc a 
interpretacions polítiques i perquè, tot i que en altres ciutats havien comptat amb 
espais públics, aquí intuïen la resposta i no volien més dificultats. Constata, però, 
que després el Sr. Espinosa va aparèixer als mitjans de comunicació dient que 
l’alcalde havia estat convidat. 

Indica que, a més, les coses es van fer malament perquè l’Ajuntament no tenia 
coneixement d’aquest esdeveniment, tot i que és veritat que l’alcalde hi havia 
estat convidat, però a través d’una carta enviada a Capitania General, que la va fer 
arribar a l’Ajuntament, però el 12 de març de 2015, quan ja havien passat 
l’esdeveniment i el Mobile. 

Insisteix que és un joc de despropòsits, i diu que no ho vol portar a un debat 
sobre on treballa l’alcalde i on està situat l’Ajuntament. 

Comunica que l’Ajuntament ha fugit de qualsevol confrontació entre la Marca 
Barcelona i la Marca España, ja que la Marca Barcelona és tan potent i té tanta 
importància per si sola que no entra en aquestes confrontacions. Afegeix que li 
saben greu aquest tipus de coses, que fan confondre l’empresariat. 

Insisteix que la Marca Barcelona té tanta potencialitat que sobrepassa aquests 
debats que no porten enlloc. 

El Sr. Laporta diu que té una certa admiració per la capacitat de resistència de la 
tinent d’alcalde i d’aquesta mortificació que està patint. Constata que Barcelona té 
una imatge positiva vinculada a la innovació i a la creativitat, que és una de les 
ciutats més valorades per viure-hi, amb un atractiu per a l’organització 
d’esdeveniments internacionals empresarials vinculada al coneixement, a 
l’emprenedoria, a la cultura, l’arquitectura, la tecnologia, etc. Afirma que el «Made 
in Barcelona» és una bona carta de presentació, i entén que s’ha d’allunyar de la 
Marca España, que pertany a uns tòpics que no es corresponen amb aquestes 
qüestions en què Barcelona queda molt ben valorada. 

Afegeix que Catalunya necessita tenir una capital potent internacionalitzada i 
que encara no es vincula prou a Barcelona. L’ha sorprès que l’alt comissionat de la 
Marca España no sàpiga ni on viu l’alcalde. 
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Entén que la Sra. Recasens no vulgui buscar la confrontació, però creu que és 
sobrer que la ciutat estigui adherida a una associació que considera que no cal 
destinar recursos a una «marca regional» i que no sap ni on viu l’alcalde. 

 
Es dóna per tractada. 
 
24. Quan preveu presentar el Govern municipal un informe del compliment del 

PAM 2012/15? 
 
El Sr. Laporta pregunta si el govern preveu presentar un informe de compliment 

del PAM 2012-2015, atès que s’acaba la legislatura i pensa que és un bon moment 
per avaluar el compliment dels objectius fixats pel consistori. 

Comenta que el plenari del Consell Municipal hauria de fer un dictamen que 
hauria d’acompanyar aquest informe d’avaluació de l’assoliment dels objectius 
acordats. Vol saber, doncs, el posicionament de l’Ajuntament. 

El Sr. Forn informa que es presentarà la valoració i el balanç del PAM en el 
plenari del 27 de març. 

El Sr. Laporta diu que estarà a l’espera d’aquesta presentació, perquè, com que 
el seu Grup va donar suport al Pla d’acció municipal, li interessarà avaluar el que 
s’ha fet i s’ha aconseguit, i del que no s’hagi aconseguit quines previsions hi ha. 

 
Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
25. Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l’estat d’execució del prec següent, acceptat en la sessió del 22 de gener de 2014: 
Que el Govern municipal: 1) Elabori un informe sobre la contractació de serveis 
jurídics externs, per tot el Grup Ajuntament de Barcelona, durant els quatre 
darrers anys, valorant la possibilitat d’unificar aquestes contractacions, amb 
l’objectiu de racionalitzar la despesa per aquest concepte. 2) Que presenti aquest 
informe a la propera sessió de la Comissió de Presidència i Règim Interior. 

 
La Sra. Esteller recorda que el seu Grup va presentar una proposta sobre la 

contractació i els serveis jurídics externs per a tot el Grup Ajuntament durant 
aquests anys, i demanava també que s’unifiquessin aquestes contractacions per 
poder racionalitzar la despesa i que se’n lliurés un informe. 

Reconeix que per part de l’Assessoria Jurídica se l’ha informat dels avenços que 
havien fet, atesa la complexitat de la matèria, tenint en compte que hi havia 
diferents criteris a l’hora de treballar. Valora aquesta feina, que entén que és difícil 
a l’hora d’arbitrar aquests criteris, però, atès que és el final del mandat, li 
agradaria saber en quina situació es troben i quina ha estat l’evolució d’aquests 
treballs, i per a quan es podrà arribar a aquesta unitat de l’Assessoria Jurídica. 

El Sr. Lacasa explica que s’han demanat informes a 47 unitats administratives, i 
aclareix que parla de societats mercantils, entitats públiques empresarials, 
organismes autònoms i gerències municipals. Apunta que d’aquestes 47 s’ha hagut 
de sistematitzar la resposta, i que des dels Serveis Jurídics Centrals valoren molt 
positivament poder fer aquest estudi. Afegeix que intentar repassar la contractació 
d’assessorament jurídic de BIMSA o de BSM ha servit per tenir una visió més 
global. 

Comenta que a partir d’aquí s’ha vist que hi ha un assessorament puntual, que 
són informes, i algun és jurídic/financer, sobretot a BSM, que és molt difícil separar 
on hi ha la frontera entre el que és jurídic i el que és financer. 

Indica que també hi ha alguns temes de fixació de criteri, i altres de defensa 
jurídica estricta. Informa que la majoria ho porta l’Ajuntament, però alguns temes 
davant del Tribunal de Comptes cada any els ha contractat el seu despatx, amb 
despesa de procuradors, registres i auxilis de funcions, com ara en matèria de 
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notificacions o d’atenció al públic. Diu que hi ha hagut temes puntuals que estan a 
la frontera del jurídic. 

Descarta que la contractació dels serveis jurídics de cadascun d’aquests sigui 
centralitzada, perquè l’autonomia funcional fa que la velocitat i el criteri obeeixin a 
una idea una mica gerencial d’una velocitat i un ritme en la contractació. Afegeix 
que hi ha alguns despatxos que els queden molt lluny, per exemple, els 
d’assessorament financer o en matèria d’obres, en relació amb BIMSA, i que 
aquesta autonomia funcional descarta que per a qualsevol contractació passin per 
ells. 

Assenyala que, a més, hi ha un tema de terminis, que és que si per contractar 
han de passar per ells, això retardaria una mica. 

Tanmateix, veu que hi ha unes línies que es poden treballar, com ara compartir 
el coneixement, que voldria dir que, a més del fet que tots els Serveis Jurídics 
municipals puguin veure tots els plets interposats contra l’Ajuntament, també 
vegin tots els informes externalitzats de cadascun dels ens. Conclou que s’ampliarà 
coneixement per garantir que mai no es demanen dos informes iguals per dos ens 
diferents. 

En segon lloc, indica que s’intentarà augmentar la transversalitat i que alguns 
d’aquests informes, quan es demanin, tinguin el format de fixació de criteri, i a 
partir d’aquí es publicarien al web en compliment de la normativa de 
transparència, perquè a vegades hi ha preguntes de resposta concreta, però que si 
es fa de manera diferent i fixant criteri, sí que han d’anar en compliment de la 
normativa de transparència. Conclou que la idea és intentar que aquests informes 
es publiquin. 

En tercer lloc, pel que fa a la fixació de criteri que aporti valor al sector públic 
local, assenyala que la idea és acostar-se una mica més al despatx d’advocats 
corresponent i seleccionar els especialistes de referència, i obrir una línia per veure 
si es poden reduir costos, que encara no la veuen, perquè han analitzat les 
quanties dels contractes d’assessorament de BIMSA i de BSM i són quanties de 
mercat, i una mica per sota de mercat. 

Finalment, comenta que el que li interessaria més és intentar obrir una línia de 
treball per la transversalitat i compartir coneixement, i veure si es poden fusionar 
alguns criteris. Diu que els Serveis Jurídics centrals s’encarreguen que quan algú 
vulgui fer algun encàrrec passi per ells. 

La Sra. Esteller agraeix la resposta, i diu que és cert que cada empresa té 
autonomia, però que és bo que coneguin quins dictàmens o serveis tenen les altres 
empreses per no demanar la mateixa consulta o tenir un doble cost. 

Així mateix, demana el màxim esforç per, una vegada es tingui la diagnosi, 
racionalitzar tots els informes i que tot el que puguin fer els Serveis Jurídics 
centrals no s’hagi d’encomanar a tercers per estalviar diners. 

Finalment, demana que quan es tingui tota la informació la hi faci arribar. 
 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
26. Que el Govern municipal informi de l’estat d’execució del prec acceptat a la 

Comissió de Presidència i Règim Interior del passat 10 de desembre de 2014 amb 
el contingut següent: Que el Govern municipal presenti, en el termini de dos 
mesos, un estudi dels serveis de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats 
supramunicipals que podrien quedar afectats pels efectes desreguladors de 
l’aplicació de l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) entre la Unió 
Europea i els Estats Units. 

 
El Sr. Gomà recorda que el desembre el govern va acceptar el prec de presentar 

un informe sobre els impactes del TTIP sobre els serveis municipals i les entitats 
supramunicipals, i constata que no s’ha presentat ni en aquesta Comissió ni en la 
del mes passat, que és quan pertocava. Es queixa que ja no es presentarà perquè 
ja no hi haurà cap altra sessió de la Comissió. 
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Creu que la no-presentació no hauria d’obviar el compromís del govern de fer 
aquest informe i proporcionar-lo i fins i tot habilitar un espai de comentari i de 
discussió. 

La Sra. Recasens reconeix que no s’ha fet l’informe perquè la matèria és 
complexa i no és pròpia de l’Ajuntament. Afegeix que aquesta normativa encara 
està en procés de negociacions entre la Unió Europea i els Estats Units. 

Comenta que primer hi havia molta opacitat en aquest procés de negociacions i 
que hi va haver una crida a la transparència i a les negociacions a la llum pública 
d’aquests tractats, a què la comissària es va comprometre, i a partir d’aquí sí que 
s’ha anat facilitant als parlaments europeus. Per tant, constata que no hi havia 
informació del que s’havia d’analitzar. 

Informa que des de juliol de 2013 hi ha hagut 7 rondes de negociacions, però 
que no s’estan negociant al Parlament Europeu, sinó que són entre la Unió Europea 
i els Estats Units, i l’última va ser del 2 al 6 de febrer a Brussel·les. 

Assenyala que després sí que caldrà l’aprovació del Parlament Europeu, i llavors 
es podrà opinar i tenir tots els debats. Es compromet a veure llavors com podria 
afectar la ciutat. Diu que en l’actualitat sí que hi ha una mica més d’informació 
sobre la taula. 

Exposa que hi ha arguments a favor i en contra. Pel que fa als arguments a 
favor, indica que crea riquesa, ocupació, dóna oportunitat a les pimes d’accés als 
mercats americans, avantatges per als consumidors, es reduirien els aranzels 
duaners, etc. Quant als arguments en contra, assenyala que també hi ha risc d’una 
rebaixa dels estàndards europeus, els drets socials i laborals europeus no són els 
dels Estats Units, un risc d’arbitratge internacional, risc per la incidència sobre 
determinats sectors molt concrets en el cas de la cultura, falta de transparència, 
etc. 

Conclou que el govern ho analitzarà amb profunditat quan tingui realment un 
document sobre la taula sobre el qual es pugui tenir un criteri on opinar per 
conèixer la garantia que això no qüestioni l’estat del benestar, que no és el del 
model econòmic americà, i veure com afecta l’economia del país. 

Indica que no diu de no fer l’estudi, sinó que s’ha trobat amb una dificultat de 
dir que no sabia sobre què encarregar l’estudi i no li ha semblat oportú fer-ho. 

El Sr. Gomà diu que és conscient de les dificultats i complexitats. 
Reconeix que és un procés d’una gran opacitat, i no se sap avenir com és 

possible que l’únic espai de representació de la ciutadania europea, que és el 
Parlament Europeu, estigui al marge de les negociacions i només pugui intervenir 
en el punt final de la validació. Considera que és una manca de qualitat 
democràtica d’un tema tan important com l’agenda de temes del TTIP. 

Sent conscient de les dificultats, li agradaria que això es pogués veure com una 
oportunitat de Barcelona com a ciutat capdavantera i referent de moltes altres 
ciutats, de dir que l’espai local de prestació de serveis no serà aliè als impactes del 
TTIP.  

Emplaça, doncs, que això es pugui concretar quan sigui possible, però que es 
pugui concretar. 

La Sra. Recasens diu que cal trobar el moment per fer-ho i que això haurà de 
passar pels 21 parlaments de la Unió i després pel Parlament Europeu. Insisteix 
que la comissària s’ha compromès a donar més transparència a tot el procés, i que 
sembla que està sent així. 

Reconeix que Barcelona lidera altres coses en el marc d’Europa, com el grup 
creat de les finances europees i el grup de la City Ecofin. Conclou que en el marc 
d’això també podria veure com aquest tractat podria afectar grans ciutats com 
Barcelona, però quan hi hagi una base més sòlida sobre què estudiar. 

 
Es dóna per tractada. 
 

VI) Mocions 
 
 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 
14:15 hores. 
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Sessió extraordinària de 28 d'abril de 2015, aprovada en sessió del 
Consell Municipal del 10 de juny de 2015 
 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 28 d'abril de 2015, 

s'hi reuneix la Comissió de Presidència i Règim Interior, sota la presidència de la 
Ima. Sra. Belén Pajares Ribas. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: 
Joaquim Forn i Chiariello, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Guillem 
Espriu Avendaño, Xavier Mulleras Vinzia, Ricard Gomà Carmona, Janet Sanz Cid i 
Joan Laporta i Estruch, assistits per la Sra. Anna Martori Salichs per delegació del 
secretari general de la Corporació, que certifica. 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Sònia Recasens i 
Alsina, Montserrat Sánchez Yuste, Ángeles Esteller Ruedas, Antoni Vives i Tomàs, 
Gabriel Colomé Garcia, i David Escudé Rodríguez. 

S'obre la sessió a les 17 hores. 
La Sra. Pajares dóna la benvinguda als membres assistents en la sessió 

extraordinària de la comissió i demana el posicionament dels grups municipals en 
els diferents punts de l’ordre del dia, que llegeix. 

 
Propostes a dictaminar 

 
Propostes d'acord 
 
1. Ratificar el decret d'Alcaldia, de 7 d'abril de 2015, pel qual es designa la 

Comissió encarregada d'efectuar el sorteig entre els electors per al nomenament 
de Presidents i Vocals que hauran de constituir les Meses Electorals, formada pel 
Director d’Informació de Base i Cartografia de l'Institut Municipal d'Informàtica, 
senyor Lluís Sanz i Marco, el Cap de Departament de Població de l’esmentat 
Institut, senyor Josep F. Olivé i Figa, la Responsable de Gestió del Padró, senyora 
Alicia Aira Castro, i actuant com a secretari el Secretari General de l'Ajuntament, o 
persona en qui delegui; i es fixa el dia 25 d’abril a les 9,30 hores a la Sala Lluís 
Companys d’aquest Ajuntament (Edifici Novíssim, 1ª Planta) per a la celebració de 
l'esmentat sorteig. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
2. Ratificar el decret d'Alcaldia que designa l’Im. Sr. Ricard Gomà Carmona 

representant de l’Ajuntament de Barcelona al Plenari del Consorci de la Zona 
Franca en substitució de la Ima. Sra. Elsa Blasco Riera. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
3. Designar representant de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona l'Ima. Sra. Isabel Ribas Seix, en substitució de 
l’Im. Sr. Joaquim Mestre Garrido. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
4. Primer. Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament 

com a soci únic de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA, els acords 
següents: 1) Designar l'Ima. Sra. Janet Sanz Cid membre del Consell 
d'Administració de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, SA en substitució 
de l’Im. Sr. Joaquim Mestre Garrido; 2) Establir que el termini de designació de la 
consellera que es nomena serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici 
de la renovació que fos procedent en el canvi de mandat consistorial; 3) Facultar 
indistintament el President i el Secretari del Consell d'Administració per 
comparèixer davant de notari i elevar a escriptura pública el nomenament anterior, 
com també per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre 
Mercantil, i també la correcció d'errors materials en cas necessari; Segon. Proposar 
a l’òrgan competent de la empresa de capital íntegrament municipal Barcelona de 
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Serveis Municipals, SA la designació de l'Ima. Sra. Isabel Ribas Seix com a 
membre del Consell d’Administració de Cementiris de Barcelona, SA en substitució 
de l’Im. Sr. Joaquim Mestre Garrido. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
5. Atorgar la Medalla d’Honor de Barcelona 2015 als ciutadans, ciutadanes i 

entitats que proposa aquest Consell Plenari i els respectius Consells de Districte, 
com a mereixedors d’aquest guardó perquè amb la pràctica de la seva labor 
professional o social han contribuït al desenvolupament de la consciència 
ciutadana, virtuts i valors cívics. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
6. Atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a la Escola Pia de Catalunya per una 

dilatada trajectòria d’innovació pedagògica integradora i compromesa amb el canvi 
social, inspirant-se amb els valors de l’Evangeli i per la transmissió de valors 
oberts, acollidors, innovadors, participatius, arrelats, transformadors i cristians al 
seu alumnat català i en particular barceloní, ja que enguany fa 200 anys de la seva 
presència a la nostra ciutat a través de l’Escola Pia de Sant Antoni. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
7. Aprovar, d’acord amb l’establert a l’art. 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de 

novembre, regulador de la constitució i la demarcació territorial del municipis, de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, 
l’acta subscrita en data 24 de març de 2015 per les Comissions de Delimitació 
Territorial dels ajuntaments de Barcelona i de Cerdanyola del Vallès, relativa a la 
delimitació de la línia de terme entre ambdós municipis; i notificar el present cord 
al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya i al propi ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
8. Aprovar les modificacions del catàleg de llocs de treball i taules retributives 

respecte a les aprovades per acord del Plenari del Consell Municipal de 21 de 
desembre de 2012, amb les correlatives modificacions, en els termes que 
s'adjunten a l'annex; publicar aquest acord i el seu annex 1 a la Gaseta municipal 
de Barcelona i al web municipal i, de forma resumida, al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PSC i UpB i amb la reserva 

de vot del PP i ICV-EUiA.  
 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

17:10 hores. 
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Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació 
 

Acta de la sessió de 18 de març de 2015, aprovada en sessió del Consell 
Municipal del 10 de juny de 2015 
 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 18 de març de 

2015, s'hi reuneix la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació, sota la presidència 
de l'Im. Sr. Guillem Espriu i Avendaño. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. 
Srs.: Sònia Recasens i Alsina, Raimond Blasi i Navarro, Sara Jaurrieta Guarner, 
Joan Trullén Thomàs, Xavier Mulleras Vinzia, Míriam Casanova Doménech, Joaquim 
Mestre Garrido, Janet Sanz Cid, Jordi Portabella Calvete, assistits per la Sra. 
Míriam Cabruja i Escobedo, que per delegació de secretari general de la 
Corporació, certifica. 

 
També hi són presents la Ima Sra. Isabel Ribas i Seix i la Sra. i els Srs.: 

Susanna Tintoré Rebholz, directora executiva de serveis de Barcelona Activa; 
Ignasi Armengol, director general de BSM; José Maria Rius Medina, director de 
Patrimoni, Joan Angulo Arrese, Gerència de Recursos i Antonio Muñoz i Juncosa, 
Interventor General.  

 
Excusen la seva absència les Imes Sres. i els Ims. Srs: Maite Fandos i Payà, 

Montserrat Sánchez Yuste, Antoni Vives i Tomàs i Gerard Ardanuy i Mata. 
 
S'obre la sessió a les 16,35 h. 
 
I) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
S'aprova. 
 
II) Part Informativa 
 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment de l'article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 

Acords de la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2015: 
 
1. Prorrogar, de conformitat amb la clàusula tercera de l’esmentat contracte, el 

contracte d’arrendament de l’edifici ubicat al passeig de Sant Joan, núm. 75 de 
Barcelona, propietat de Farrag, SL, des del 9 d’abril de 2015 i fins al 8 d’abril de 
2016, en les mateixes condicions en què fou concertat l’arrendament. Autoritzar i 
disposar a favor de Farrag, SL, amb NIF núm. B62371513 la despesa 1.007.037,72 
euros IVA inclòs, dels quals 832.262,58 euros corresponen al preu net i 
174.775,14 euros a l’IVA al tipus impositiu del 21%, amb el següent 
desglossament: - 734.165,30 euros corresponen al pressupost del 2015, dels quals 
707.139,31 euros al pressupost net i 148.499,26 euros a l’IVA al tipus impositiu 
del 21%. - 272.872,42 euros corresponen al pressupost del 2016, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient, dels quals 225.514,40 euros al pressupost 
net i 47.358,02 euros a l’IVA al tipus impositiu del 21%. Notificar d’aquesta 
resolució a Farrag, SL. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia, Empresa i 
Ocupació. 

 
2. Aprovar l’expedient núm. 3-019/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 750.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15021191. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia, 
Empresa i Ocupació. 
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Acords de la Comissió de Govern de 25 de febrer de 2015: 

 
3. Prorrogar, a l'empara de la seva clàusula segona el contracte 06003641, que 

té per objecte el lloguer del local destinat a Casal de Gent Gran La Palmera, ubicat 
al carrer Garcilaso, núms. 105-121, pel termini de quatre anys (de l'1 de gener de 
2015 fins al 31 de desembre de 2018). Ampliar l'autorització i disposició de 
despesa per un import de 565.302,32 euros amb càrrec al Pressupost/os i 
Partida/es indicades en aquest mateix document, condicionada a l'existència de 
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s; i disposar-la a 
favor d'Altamira Santander Real Estate, S.A., NIF A28100915. Donar compte 
d'aquesta resolució a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 4 de març de 2015: 

 
4. Aprovar l’expedient núm. 3-027/2015 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, provinents de la Generalitat de 
Catalunya, en concepte de Fons de Turisme, per import de 243.998,00€, per tal de 
dur a terme per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, el Projecte Programa 
d’envelliment actiu, adequació infraestructures platges, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable 15022095; donar-ne compte a la Comissió 
d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 
5. Aprovar l’expedient núm. 3-031/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 420.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15022691. Donar-ne compte a la Comissió d’Economia, 
Empresa i Ocupació. 
 
Acords de la Comissió de Govern d’11 de març de 2015: 

 
6. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat Politècnica de Catalunya, amb NIF Q0818003F, per a la realització del 
projecte anomenat Espai Emprèn UPC, 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 de la normativa general reguladora de les subvencions de 
l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 90.000,00 euros, 50.000,00 euros pel 
2015 i 40.000,00 euros pel 2016. Declarar la no-inclusió en convocatòria pública 
donada l'excepcionalitat que concorre en el projecte. Autoritzar i disposar la 
despesa per un import de 90.000,00 euros amb càrrec a la partida 0702-48903-
43311, 50.000,00 euros a càrrec del pressupost 2015 i 40.000,00 a càrrec del 
pressupost 2016, a favor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Requerir 
l'entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos des de la 
finalització de l'activitat realitzada, presenti la justificació de l'aplicació dels fons 
rebuts de conformitat al pacte cinquè del conveni. Facultar la Segona Tinent 
d'Alcalde, Sònia Recasens i Alsina, per a la signatura del present conveni. Donar-
ne compte a la Comissió d'Economia, Empesa i Ocupació. 

 
7. Aprovar l’expedient núm. 3-034/2015 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, provinents de la Generalitat de 
Catalunya, en concepte de Fons de Turisme, per import de 245.000 euros, per tal 
de dur a terme per l’Institut Municipal d’Informàtica, els Projectes Rutes verdes 
turístiques, Serveis TIC de turisme i Sistema d’informació de proximitat contactless 
als hotels de Barcelona, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
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d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
15030295; Donar-ne compte a la Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació. 

 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
1. Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d'analitzar i 

donar compte i explicacions dels fets ocorreguts la darrera setmana a Mercabarna 
així com plantejar els escenaris que es poden donar en aquest sentit i l'estratègia 
que pensa seguir el Govern municipal al respecte. 

 
El President anuncia que aquest punt es tractarà conjuntament amb els punts 2 i 

26 de l’ordre del dia.  
La Sra. Jaurrieta explica que la compareixença és arran dels fets ocorreguts la 

darrera setmana a Mercabarna, per tal que el govern doni compte dels escenaris i 
de l’estratègia que pensa seguir a partir d’ara. 

El Sr. Mulleras recorda que dia 10 de març a les 6,30 hores del matí es va 
efectuar una macrooperació policial i fiscal a Mercabarna i que arran d’això i de 
l’alarma social que es va crear el Grup Popular va demanar una reunió urgent dels 
portaveus econòmics. Així mateix, afirma que divendres a la tarda es van reunir 
els consellers de Mercabarna i remarca que tots els grups municipals hi estaven 
convidats. Alhora, assenyala que han demanat la compareixença per tal de debatre 
públicament totes les informacions disponibles. 

La Sra. Recasens ressalta que no es tracta d’una empresa pública local i afirma 
que el mateix dimarts ella va assistir a la presentació de la segona edició d’unes 
beques per generar ocupació a Mercabarna. Tanmateix, assegura que es va adonar 
de la inspecció quan el director general va arribar a les instal·lacions a l’hora de la 
seva feina i la va avisar una hora més tard. Així, comenta que en cap moment es 
va avisar Mercabarna de l’acció que es duria a terme per part de l’Agència 
Tributària de l’Estat i dels Mossos d’Esquadra. 

A continuació, exposa que en el moment que es va assabentar va demanar 
prudència a l’hora de fer declaracions, així com també respecte per a les empreses 
i per als treballadors. Així mateix, assegura que no va tenir temps de trucar a la 
Sra. Jaurrieta perquè ella mateixa es va avançar, tot i que comenta que va trucar 
al conseller del Partit Popular. Alhora, esmenta que amb el director general van 
decidir repartir-se les trucades i que van avisar els membres del Consell 
d’Administració. 

Seguidament, afirma que arran de les peticions de comissions i juntes de 
portaveus extraordinàries van decidir convocar divendres dia 3 el Consell 
d’Administració per explicar el que sabien fins al moment. D’altra banda, reitera 
que la inspecció afecta vint empreses de les set-centes que operen a Mercabarma i 
que el fet competeix a les relacions individuals que cadascuna de les empreses té 
amb l’Agència Tributària a les seves declaracions que com a empresa els pertoca i 
assegura que no tenen coneixement del que s’està produint a inspecció. Així 
mateix, assenyala que Mercabarna com a institució no està subjecta a cap tipus 
d’inspecció fiscal i demana que siguin respectuosos amb la situació.  

A continuació, recorda que tots han contribuït al fet que Mercabarna estigui 
posicionada dins l’entorn internacional com a hub logístic agroalimentari d’Europa i 
comenta que quan acabi aquest procés, si la marca s’ha vist afectada, hi ha un pla 
de comunicació per continuar fent estratègia de posicionament de marca i recorda 
que ja se’ls va explicar al Consell d’Administració.  

Tot seguit, explica que Mercabarna no pot actuar en paral·lel abans que hi hagi 
cap tipus de resolució per part de l’Agència Tributària en cadascuna de les 
empreses afectades, ja que no hi té cap competència ni està obligada a actuar. En 
aquest sentit, remarca que si s’emprenguessin accions en paral·lel podria haver-hi 
una distorsió en els processos oberts que els obligués a entrar en processos no 
desitjats. Alhora, afirma que tenen previst fer el que marquen els instruments 
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previstos de la Llei de contractació pública que regula les relacions entre 
Mercabarna i les seves concessionàries. Tanmateix, assenyala que es va posar en 
contacte amb la Secretaría del Estado per tal de posar Mercabarna a disposició de 
tot allò que pogués ajudar a clarificar la situació i va demanar ser informada de 
tots els processos. D’altra banda, manifesta la seva voluntat de lluita contra el frau 
fiscal i opina que és una xacra contra la qual s’ha de respondre de manera 
contundent.  

A continuació, explica que els 100 milions d’euros és el que l’Agència Tributària 
creu que no s’ha declarat com a facturat per part de les empreses, de tal manera 
que el frau fiscal es quantificaria en base al 10 % d’IVA d’aquests 100 milions o en 
base a l’Impost de Societats de cadascuna de les empreses, en funció dels marges 
que tingui cada empresa, així com també dels IVA suportats, etcètera.  

D’altra banda, lamenta la manera com es va produir la notificació mediàtica i 
opina que això afecta la institució i les empreses i insisteix que els 100 milions 
d’euros és suposadament la quantitat no declarada, però que a partir d’aquí 
s’aplicaria el 10 % d’IVA o el tipus de societat.  

Per acabar, remarca que actuaran amb total prudència i respecte i amb 
tolerància zero amb aquelles pràctiques que puguin suposar fraus fiscals, però 
sempre en el marc de les seves competències i sense provocar cap distorsió en el 
procés. 

La Sra. Jaurrieta afirma que la Sra. Recasens no ha acabat de complir les 
expectatives que tenien de saber quines noves estratègies o mesures prendrà el 
govern arran dels fets ocorreguts a Mercabarna. Així, recorda que des del seu grup 
van demanar reunions extraordinàries dels portaveus d’Economia perquè 
consideren que es tracta d’una situació extraordinària, ja que vint empreses de les 
cinquanta-tres del Mercat del Peix són investigades i opina que tant Mercabarna 
com l’Ajuntament de Barcelona estan en el punt de mira.  

Tot seguit, assenyala que, al seu parer, el govern ha d’estar en màxima alerta, 
preocupar-se per la situació i col·laborar tant com sigui possible amb l’Agència 
Tributària i amb els organismes pertinents i tenir un full de ruta clar perquè 
aquestes situacions no es repeteixin. Alhora, comenta que la posició del govern i 
de l’Ajuntament de Barcelona com a empresa majoritària a Mercabarna ha de ser 
contundent i ha de tenir un ferm compromís amb la resolució. En aquest sentit, 
explica que per això ha demanat la compareixença. 

A continuació, explica que la primera mesura és treballar amb transparència i 
facilitar a tots els grups les informacions i retreu que ella mateixa s’assabentés de 
la situació pels mitjans. Així mateix, recorda que cal prendre decisions i demana 
que s’elabori un informe que expliqui les mesures que es podrien aplicar per 
millorar la coordinació, per fer un control preventiu o per veure per quins canals es 
pot constatar que s’ha comès aquest frau, així com també les mesures preventives 
que es poden aplicar per evitar futures situacions com aquesta. 

Seguidament, opina que en l’informe es podrien valorar un conjunt de mesures 
perquè el Consell d’Administració les incorpori en properes contractacions amb 
empreses. Alhora, recorda que ella va demanar quins efectes a nivell econòmic i 
jurídic pot tenir aquesta situació sobre l’activitat de les empreses, concessionàries, 
etcètera. de cara a la societat, la qual cosa considera que també es podria incloure 
en l’informe. 

Per acabar, opina que l’ajuntament pot estar a l’alçada i sortir-ne reforçat i 
afirma que esperen que el govern faci un pas endavant perquè es pugui avaluar 
cap on anar i no minimitzi el problema. Així mateix, manifesta el seu 
reconeixement cap al gremi del peix i recorda que el seu grup va votar a favor del 
conveni per allargar el temps del cànon amb les inversions a fer, per la qual cosa 
considera que hi ha voluntat de col·laboració i un bon funcionament, però demana 
més contundència en properes ocasions. 

El Sr. Mulleras afirma que tant l’ajuntament com els consellers al Consell 
d’Administració sempre han afavorit Mercabarna per tal que continuï sent un 
instrument fort de desenvolupament econòmic de Barcelona. En aquest sentit, 
manifesta el seu suport a Mercabarna i tots els professionals que utilitzen les 
instal·lacions i s’han vist afectats per aquest assumpte. Tanmateix, ressalta que es 
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tracta d’una empresa pública municipal i demana que el govern dugui a terme 
mesures més contundents i importants. 

A continuació, afirma que té la sensació que durant anys només s’han preocupat 
dels beneficis, i no s’han posat en marxa mecanismes de supervisió, per la qual 
cosa s’ha donat la situació actual de frau fiscal. Al seu parer, resulta intolerable 
que empreses que operen a instal·lacions municipals tinguin una caixa B o 
practiquin un frau fiscal telemàtic. Així, assegura que el frau pot ser multimilionari i 
que s’hauria de veure si s’han donat més casos en els quatre anys que són 
fiscalment punibles en qualsevol inspecció. Alhora, comenta que no es poden donar 
xifres perquè es desconeix l’abast d’aquest frau. 

Tot seguit, exposa que segons la seva opinió el govern i la tinenta d’alcalde han 
minimitzat el problema i no han pres les mesures necessàries perquè no torni 
succeir i assegura que els grups municipals han rebut més informació per part de 
les notes de premsa de l’Agència Tributària que pel mateix ajuntament i recorda 
que a la inspecció a més de l’Agència Tributària hi van anar vint cotxes dels 
Mossos d’Esquadra. 

Seguidament, destaca que l’Agència Tributària ha informat a través de les notes 
de premsa de la possible facturació en negre del 30 % de l’activitat i de la 
suposada trama explícita de facturació en negre i esmenta que hi havia aplicacions 
informàtiques i aparells electrònics fets a mida, la qual cosa va fer que l’Agència 
Tributària ho detectés. En aquest sentit, demana per què no ho va detectar 
Mercabarna si ho feia un 40 % de les empreses dedicades al peix i reitera que 
segons el seu punt de vista sembla que Mercabarna només es preocupava dels 
beneficis i retreu que no hi hagués els mecanismes de supervisió i control 
necessaris. Així mateix, recorda que alguns comerciants varen reconèixer als 
mitjans que aquestes pràctiques eren conegudes. 

A continuació, pregunta quantes denúncies prèvies s’havien fet sobre aquest 
tema, quin és l’impacte legal econòmic i de reputació d’aquests fets sobre 
Mercabarna i sobre Barcelona i quins són els mètodes preventius d’auditoria que 
tenen previst aplicar per evitar que aquests fets tornin a succeir. Alhora, demana 
que s’elabori un informe del que s’ha fet i del que es pensa fer sobre aquest frau 
fiscal.  

Finalment, insisteix que l’ajuntament i Mercabarna no han fet el suficient per 
evitar aquest frau i proposa que es posin en marxa mètodes d’auditoria per evitar 
situacions com aquesta, així com també l’elaboració d’un codi ètic de bones 
pràctiques fiscals que firmin els concessionaris i que facin prevaler la transparència 
i la cooperació fiscal. 

La Sra. Ribas agraeix els aclariments de la Sra. Recasens. Així mateix, ressalta 
la importància de la transparència pel que fa a la informació i considera que és el 
mínim exigible tenint en compte que es tracta d’una empresa 100 % pública, així 
com també la necessitat de saber què estan disposats a fer per evitar episodis com 
aquest.  

Tot seguit, afirma que, al seu parer, no és Mercabarna qui suposadament ha 
defraudat, sinó vint empreses privades de les set-centes que hi ha, tot i que 
destaca que són vint de les cinquanta empreses majoristes del Mercat del Peix i 
que la quantitat suposadament defraudada és important, per la qual cosa 
considera que no es poden minimitzar els fets. En aquest sentit, demana un 
aclariment del que ha passat i un marc de garanties per tal de preservar el bon 
nom de la resta d’empreses i de professionals, la qual cosa opina que una empresa 
pública està obligada a assegurar. 

A continuació, comenta que Mercabarna hauria d’oferir col·laboració immediata 
a l’Agència Tributària per aclarir els fets i remarca que segons com es resolgui 
s’hauran de prendre unes mesures o unes altres. Així mateix, reconeix que les 
notícies que arriben són preocupants, a causa del mecanisme establert que 
suposadament hi havia per burlar les obligacions tributàries. 

D’altra banda, insisteix en la necessitat d’establir unes pautes de conducta 
futura per minimitzar el risc de frau i un compromís molt clar perquè això no torni 
succeir. Així, opina que a més del treball que faci l’Agència Tributària l’ajuntament 
ha de fer una mirada interna a Mercabarna i establir el que estan disposats a fer 
una vegada acabada la investigació de l’Agència Tributària.  
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Seguidament, afirma que és important que s’asseguin amb l’Agència Tributària 
per estar informats del que es fa i per veure quines són les mesures dissuasives i 
preventives previstes. En aquest sentit, proposa demanar a l’Agència Tributària de 
fer inspeccions aleatòries cada dos anys. Així, afirma que Mercabarna no en sortirà 
indemne i que calen més coses a banda d’una campanya de comunicació, com ara 
lideratge, transparència i compromís, tot plegat expressat amb mesures concretes 
i amb el compromís de l’ajuntament i de Mercabarna a col·laborar en la 
investigació. 

El Sr. Portabella comenta que tots estan d’acord que s’inspeccioni la sospita de 
frau fiscal i es castigui si es confirma, ja que opina que no pot ser que uns paguin i 
els altres no. En aquest sentit, considera que Mercabarna ha de donar tot el seu 
suport com a societat perquè es faci la tasca pertinent.  

D’altra banda, esmenta la notorietat que es va voler donar a l’actuació, amb 
cent sis inspectors més els Mossos d’Esquadra. Així, recorda que el seu grup ha 
perseguit des de sempre el frau fiscal i esmenta que segons dades contrastades 
pel Govern central de 2004 a 2012 Hisenda va fer 41.575 inspeccions a Catalunya, 
moltes més que a Madrid, que varen ser 33.000 o a Andalusia, que són els tres 
llocs on se’n fan més i comenta que el problema és que el resultat de les 
inspeccions en el lloc on es produeix més frau fiscal és a Madrid, el qual considera 
que és el lloc més productiu a inspeccionar, ja que és on es recapten més diners 
fruit d’aquesta lluita contra el frau, però remarca que on es fan més inspeccions és 
a Catalunya, tot i que es recapten més diners fruit del frau a Madrid.  

Tot seguit, explica que no han inspeccionat Mercabarna com a institució, sinó les 
empreses, tot i que opina que Mercabarna ha de col·laborar i trobar una manera 
per garantir que això no torni passar. En aquest sentit, considera que cal parlar 
amb Hisenda perquè expliquin com es pot fer.  

Alhora, esmenta que Mercabarna ha tancat l’any 2014 per davant de 
Mercamadrid, la qual cosa considera que deu ser casualitat, i afirma que cal 
reforçar la marca del mercat central més important de l’Estat espanyol. 

Finalment, opina que en situacions com aquesta cal fer una revisió perquè hi 
hagi una tolerància zero, però remarca que també s’ha d’equilibrar i esmenta que 
ha sentit alguna proposta, com la del Grup Popular, d’un nivell d’intervencionisme 
que considera premarxista o preestalinista, ja que no imagina una administració 
pública com Mercabarna demanant els comptes als privats. Tanmateix, destaca 
que s’han de prendre mesures eficients, d’acord amb els inspectors, però insisteix 
no cal pensar que només hi ha això i reitera el fet que hi hagi més inspeccions a 
Catalunya que a Madrid. 

La Sra. Recasens remarca la notorietat de la nota de premsa del Ministeri 
d’Hisenda i considera que el titular era prou cridaner i contundent, i dirigint-se al 
Sr. Mulleras assegura que la xifra la va anunciar la mateixa nota de premsa. Així, 
aclareix que els 100 milions d’euros no és la magnitud del frau, sinó la part no 
declarada de vendes. En aquest sentit, destaca que després se li ha d’aplicar el 
tipus d’IVA, que és el 10 %, per la qual cosa el frau fiscal se situaria en el 10 % 
dels 100 milions d’euros. 

Dirigint-se al Sr. Portabella, explica que l’Agència Tributària ha afirmat que això 
forma part d’una inspecció generalitzada en el sector alimentari primari i que entén 
que també s’actuarà a altres llocs i en altres sectors. D’altra banda, assegura que 
ella no minimitza els fets, sinó que actua en el marc de les competències que té 
adquirides i afirma que si es continua malmetent la imatge de Mercabarna ho 
corregiran en el pla de posicionament i de comunicació de marca, per tal de 
protegir les set-centes empreses i el nom de l’entitat. 

Quant a la col·laboració amb l’Agència Tributària, explica que ha dirigit una carta 
a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local com a presidenta de 
Mercabarna oferint tota la col·laboració per tot el que estigui dins les seves 
competències i alhora demanar que la informin del que es produeixi i insisteix que 
ella també se’n va assabentar a través dels mitjans.  

Tot seguit, assegura que està disposada, en el marc del Consell d’Administració, 
a posar sobre la taula els instruments necessaris per a un exercici de 
transparència, però remarca que sempre dintre de les competències establertes. 
Alhora, explica al Sr. Mulleras que no poden fer una auditoria a les empreses i que 
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no poden endegar un procés paral·lel al de l’Agència Tributària i que ella com a 
presidenta de Mercabarna s’ha de preocupar que s’està complint amb allò que 
marca la llei i les seves competències a través de la Llei de contractació pública. 
Així mateix, afirma que cal veure com acaba tot plegat i si cadascuna d’aquestes 
empreses ha comès o no delicte penal.  

A continuació, exposa que com a Mercabarna estan complint el que regula el 
Reial decret 200/2010 i comenta que pel que fa al control d’entrades tenen 
diàriament i de forma individualitzada la informació de les partides dels articles 
d’alimentació que entren en cadascun dels llocs de venda, així com el control de 
sortida, de tal manera que ho tracten de forma estadística per no entrar en 
il·legalitats. En aquest sentit, esmenta que no poden entrar en la informació sobre 
les condicions a les transaccions econòmiques que realitzen els mercats per la Llei 
de defensa de la competència, que ho prohibeix. Tanmateix, assegura que actuen i 
que ho fan amb contundència, però insisteix a demanar prudència i respecte.  

Seguidament, assegura que condemna qualsevol actuació que suposi frau fiscal, 
tant en l’àmbit públic com privat, però insisteix que cadascú ha d’actuar en l’àmbit 
de les seves competències. Alhora, afirma que quan acabi el procés, que avisa que 
pot ser llarg, emprendran les accions oportunes en el marc que els correspon, i es 
compromet a dur a terme els plans de correcció en cas que es malmeti la imatge 
de Mercabarna.  

Tot seguit, afegeix que els membres del Consell d’Administració de Mercabarna 
no es poden queixar de manca de transparència i comenta que li han dolgut les 
manifestacions del Sr. Mulleras sobre l’interès en els beneficis de Mercabarna. En 
aquest sentit, afirma que el Sr. Mulleras barreja aquesta actuació puntual 
d’inspecció sobre empreses individualitzades amb els resultats, els comptes 
d’explotació i els beneficis que té Mercabarna com a institució. Així, explica que 
quan hi ha una actuació sobre una empresa que no paga el cànon corresponent la 
resolució passa pel Consell d’Administració. Alhora, comenta que es cobren els 
peatges d’entrada, a través dels convenis que tenen amb el gremi, per tirar 
endavant amb les inversions que es fan i que fins ara s’han pagat religiosament.  

Per acabar, insisteix a demanar prudència i respecte pel procediment, així com 
també tolerància zero amb les pràctiques il·lícites i assegura que actuaran en el 
marc de les seves competències un cop hagin acabat els processos administratius. 

La Sra. Jaurrieta insisteix a demanar la màxima transparència durant el procés, 
així com també que s’investigui a fons i es valori què s’ha de fer. Alhora, sol·licita 
que s’elabori un informe amb les mesures aplicables en un futur i retreu que el 
govern no hagi elaborat cap pla ni cap estratègia. D’altra banda, comenta que si es 
tanqués el tema administratiu i es passés a un tema judicial, s’hauria de valorar 
que Mercabarna es pogués personar en la causa i que es tractés en un Consell 
d’Administració. A més, afegeix que no és un tema menor perquè s’està 
investigant el 40 % de les empreses del Mercat del Peix. 

Finalment, opina que cal fer les coses amb la màxima col·laboració amb 
l’Agència Tributària i amb lideratge, el qual considera que hauria d’haver passat 
per la presentació d’un pla d’actuació.  

El Sr. Mulleras retreu que la Sra. Recasens no hagi respost la pregunta sobre si 
hi havia hagut denúncies prèvies sobre aquest fet a Mercabarna i comenta que és 
curiós que sembla que s’hagin tractat de justificar uns presumptes fraus fiscals 
amb dades de 2004-2012.  

Tot seguit, comenta que ell només demana que es compleixi la llei i esmenta 
que el Decret 200/2010 també esmenta que l’òrgan gestor de cada mercat 
majorista estarà obligat a facilitar informació relativa a les mercaderies d’entrades 
i sortides en els mercats majoristes, les condicions de les transaccions realitzades 
en aquests, tant en les mercaderies adquirides i venudes per compte propi com en 
comissió, per la qual cosa considera que estan obligats a fer-ho. Així mateix, 
afirma que només creuant dades amb altres organismes oficials poden disposar 
d’indicis sobre possibles irregularitats en els negocis. Tanmateix, comenta que no 
entén per què no posen en marxa aquests mecanismes de convenis amb l’Agència 
Tributària o mecanismes de control i de supervisió.  

A continuació, demana si no es pot fer res més per acotar les activitats i que no 
es tornin a donar situacions així en un futur, i afirma que al seu parer la Sra. 
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Recasens s’ha equivocat de no dur a la comissió cap tipus de proposta en aquest 
sentit. Alhora, demana un informe sobre el que ha fet la direcció de Mercabarna i 
l’ajuntament sobre l’aplicació de l’article vuitè del Decret 200/2010 i sobre si 
s’hauria d’haver aplicat aquest article o no a l’ajuntament i la seva possible 
fiscalització.  

Per acabar, insisteix que segons la seva opinió no s’ha fet el que s’havia de fer 
des de l’ajuntament per evitar aquests fraus i matisa que quan ha dit que el 
govern s’ha fixat massa a donar beneficis es referia al fet que estan massa 
preocupats del compte dels resultats però no de la supervisió i del control sobre les 
empreses, per la qual cosa s’ha donat el frau. També afegeix que cal implantar 
mecanismes i procediments d’auditoria per detectar fraus en un futur i establir un 
codi de bones pràctiques tributàries que puguin signar els concessionaris perquè es 
compleixi i es puguin prevenir irregularitats i fraus en un futur. 

La Sra. Ribas afirma que des del seu grup consideren que el frau fiscal és una de 
les pitjors lacres del país i que s’inverteix molt poc a perseguir-lo, per la qual cosa 
assegura que no criticaran l’actuació de l’Agència Tributària contra aquestes 
empreses i remarca que al seu parer se n’haurien de fer moltes més.  

Tot seguit, explica que com que el procés serà llarg no poden esperar a tenir 
una resolució de la investigació i opina que s’ha de començar a treballar, per la 
qual cosa comenta que és necessari un lideratge, que s’assumeixi la situació i que 
s’hi posin al capdavant i, dintre de marc de les competències, començar a treballar 
perquè no es torni a repetir.  

A continuació, ressalta que esperar els resultats de la investigació és agafar un 
paper molt passiu i recorda que des del seu grup han ofert tota la col·laboració. 
Tanmateix, insisteix que Mercabarna i la seva presidència han d’actuar de manera 
molt més contundent, fer un estudi del que es pot fer i un debat amb tots els 
membres del Consell d’Administració. Alhora, demana que es tingui en 
consideració el que han opinat els diferents grups i que s’avanci a posar mesures. 
Al seu parer, una empresa pública ha de ser capaç d’oferir garanties més enllà 
d’altres tipus d’empreses que existeixen en el país. 

El Sr. Portabella reitera el seu rebuig al frau fiscal i opina que s’ha de col·laborar 
amb Hisenda perquè s’esclareixi la situació. A més, opina que Mercabarna ha 
d’augmentar les garanties per combatre el frau fiscal de forma adequada i que cal 
una campanya de reforç de l’entitat, ara que lidera els mercats centrals de l’Estat. 
Tanmateix, en referència amb el que ha explicat abans, destaca que si estan tots 
d’acord a perseguir el frau fiscal i a demanar el màxim d’eficiència als cossos 
públics com els d’inspecció d’Hisenda, el més normal és que es concentrin on es 
detecta més frau.  

Per acabar, insisteix a comentar que l’Agència Tributària entre 2004 i 2012 va 
fer 41.575 inspeccions a Catalunya i es van recaptar 8.602 milions d’euros, mentre 
que a Madrid en va fer 33.011 i van recaptar 10.420 milions. En aquest sentit, 
destaca que on hi ha un major ràtio d’eficiència del treball dels cossos públics 
d’inspecció fiscal és a Madrid.  

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
2. Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre 

l'abast de la investigació de Mercabarna, si existien denúncies i quin és el possible 
impacte en la pròpia empresa de Mercabarna i en l'Ajuntament de Barcelona des 
del punt de vista econòmic, fiscal i jurídic. 

 
Tractat conjuntament amb el punt 1 de l’ordre del dia. 
 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 



3724 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 21 10-7-2015 
 

3. Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte de les 
30 mesures per l'impuls econòmic de la Taula Barcelona Creixement, detallant el 
seu estat d'execució, el seu impacte en el teixit econòmic de la ciutat i el grau de 
sinergies generades entre l'Ajuntament i els agents econòmics, socials i de territori 
per la seva implementació. Sol·licitem que la informació sigui lliurada per escrit en 
aquesta Comissió. 

 
La Sra. Tintoré exposa ,amb el suport d’un power point, que han dividit l’estat 

d’execució de les trenta mesures en sis ítems: administració, talent i 
emprenedoria, empresa, finançament i promoció internacional i sectors, de tal 
manera que l’objectiu final hauria de redundar en una millora de l’ocupació a la 
ciutat. 

Pel que fa a la part d’administració, comenta que moltes de les mesures s’han 
dut a terme en col·laboració publicoprivada i que moltes d’aquestes es van fer a 
principi de mandat a través d’unes taules on van participar agents socials, 
empreses privades i institucions i que de les noranta se’n van triar trenta que es 
van incorporar al PAM. Així, explica que la mesura de l’Oficina d’Atenció a 
l’Empresa està en funcionament des del 16 d’octubre, tot i que fa dos anys que 
articulen els serveis a l’empresa. Alhora, afirma que és un espai on col·laboren 
amb altres entitats, com el PIMEC, Cecot, la Cambra de Comerç de Barcelona, 
ACC1Ó, etcètera. i que l’oficina es complementa amb l’Espai Barcelona, el que en 
les mesures deien Economic Showroom. Segons comenta, és un espai disponible 
per a totes les empreses de la ciutat que vulguin utilitzar la marca Barcelona per 
millorar i per a totes les institucions que vulguin rebre delegacions i explicar la 
ciutat en clau econòmica. 

A continuació, explica que una altra mesura és l’aplicació de l’anglès en la 
promoció econòmica i que han traduït la web a diversos idiomes, així com també 
que es pot accedir al servei del front office en anglès i que es fan seminaris 
formatius per a ocupació i per a creació d’empreses en anglès, així com també que 
hi ha múltiples materials editats en aquesta llengua. D’altra banda, esmenta el 
pagament a proveïdors a trenta dies i recorda que ha rebut reconeixements de 
nombroses agències de rating i que actualment és a vint-i-vuit dies.  

Quant a la plataforma online de licitacions, explica que s’ha ampliat la web 
municipal del perfil del contractant i que Barcelona Activa i altres empreses 
municipals s’hi han adherit per tal de donar màxima visibilitat a empreses que 
vulguin contractar amb l’Administració. En aquest cas, comenta que han posat un 
semàfor verd a la informació gràfica com a indicador que la mesura s’ha 
acomplert. 

Pel que fa a l’àmbit de talent i emprenedoria, exposa que la primera mesura del 
Barcelona Creixement era crear un mercat de treball anual per connectar el talent 
amb les startups i altres empreses amb elevat potencial de creixement. Així, 
comenta que fa dos anys que es fan marketplaces per posar en contacte oferta i 
demanda laboral, i assenyala que se n’han fet dinou i que s’han cobert 454 
vacants. Alhora, afirma que el tema del reconeixement dels valors de la persona 
emprenedora el treballen a les escoles amb nens de 4t d’ESO, a través del Projecte 
de vida professional. En aquest cas, des del FemCAT fan xerrades explicant 
experiències empresarials, així com també amb la Fundació Escola Emprenedors 
s’han promogut visites a empreses i un cicle de conferències. 

A continuació, explica que la mesura 20 és el que anomenen mStartup 
Barcelona, un espai a la segona planta del Barcelona Growth Center i on hi ha tres 
programes d’acceleració: Game BCN, que es fa conjuntament amb Incubio, amb La 
Caixa i amb l’ISEC; Startupbootcame i IMPACT, que ha rebut 8 milions d’euros de 
finançament de la Unió Europea. 

Quant a la Comissió de les polítiques d’ocupació, la Taula Empresa-Treball, 
comenta que la propera serà dia 10 d’abril, i que s’hi incorporaran els grups 
municipals, que de moment se s’han fet dues i que han sortit propostes com 
“Barcelona es compromet”. 

Seguidament, explica que la mesura 28 tracta de la creació d’empreses en 
sectors estratègics i que es refereix als sectors Bio, Eco i digitals i comenta que els 
programes s’estan duent a terme però destaca que gràcies a les aportacions 
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econòmiques de la Caixa al sector Bio els propers anys donaran més suport a 
l’accelerador d’aquest sector. També esmenta, en els sector digital, el Big Data i el 
Gaming. 

Pel que fa a innovació social, mesura que comparteixen amb l’Àrea de Qualitat 
de Vida, exposa que des de Barcelona Activa han endegat un programa 
d’emprenedoria social, han donat suport a la incubadora d’innovació social Impact 
Hub, han fet formació al Tercer Sector per incrementar les vendes, han participat a 
la Fira Business With Social Value i han col·laborat en l’organització dels dos 
primers fòrums que ha fet ESADE d’impacte social. Des de Qualitat de Vida, també 
destaca el retorn social de la inversió, la promoció del càlcul de l’SROI i el projecte 
“Vincles”, que va obtenir el reconeixement de la Fundació Bloomberg. 

A continuació, quant als àmbits d’empresa, esmenta el programa “Axelera”, en 
el qual han participat trenta empreses de l’àrea metropolitana i explica que el van 
licitar i el va guanyar la consultora Price Waterhouse. En aquest sentit, afirma que 
n’estan satisfets perquè les empreses participants han incrementat les seves 
vendes, han contractat més persones i han accedit a nous mercats. També 
comenta el programa “Reempresa”, que fan conjuntament amb Cecot i que posa 
en contacte persones que volen traspassar el seu negoci amb persones que volen 
emprendre sense partir de zero. 

Tot seguit, afirma que han fet seixanta-nou matchings i que pel que fa a la 
tutorització empresarial tenien acords amb la Cecot i amb el Vae i que han fet un 
nou programa de mentorització, el “Barcelona Mentoring Program”, amb quaranta-
cinc directius i empresaris i empresàries rellevants de la ciutat. Alhora, esmenta el 
“Barcelona Connecta” i explica que la idea era fer una plataforma com a espai de 
contacte, però afirma que amb l’existència de plataformes com Linkedin van 
considerar que no tenia sentit dedicar-hi més recursos. 

Quant a l’àmbit del finançament, esmenta que es va parlar de crear una línia 
d’avals, però explica que no l’han creat perquè la Generalitat duu a terme una línia 
molt semblant a la que proposava la mesura i el que fan és prescriure-la. Segons 
explica, la mesura parlava de set fòrums d’inversió i s’ha donat suport a vint-i-
quatre en col·laboració amb Keiretsu, ESADE BAN, IESE, La Salle Technova i el 
Col·legi d’Enginyers de Catalunya. 

Seguidament, explica que també han impulsat noves plataformes que han sorgit 
els darrers anys pel que fa al nou capital privat i al micromecenatge i esmenta 
alguns casos que tenen èxit, com ara The Crowd Angel, Arboribus, Bihoop, 
etcètera. totes de recent creació. Tot i això, comenta que l’acompanyen d’un color 
vermell perquè es preveia que l’ajuntament invertiria 5 milions d’euros en fons 
privats i aquests 5 milions no estaven pressupostats.  

Pel que fa a promoció internacional, assenyala que han agrupat les mesures en 
cinc. Quant a la marca Barcelona opina que l’ajuntament ha continuat amb l’esforç 
i afirma que s’han fet més de cent cinquanta accions de promoció econòmica a 
l’exterior. També comenta que s’han posat un ambre perquè tot i que s’han fet 
nous convenis i hi ha una àrea de landing nova, no s’ha aconseguit tenir un pla 
d’acció i seguir-lo. Alhora, esmenta que hi ha un llistat de múltiples actuacions que 
s’han fet per a les relacions internacionals, com ara presència a fires o el 
“Barcelona Creixement al Món” que s’ha fet a través de Barcelona Global 
International Council. 

Finalment, esmenta que s’han implementat diverses mesures pel que fa als 
plans de turisme per districte. Alhora, comenta que també s’han posat un vermell 
en les zones d’interès econòmic del sector comercial i recorda que hi havia la 
proposta de fer els bussiness improvement districts tal com es fa a Nova York, 
però remarca que a Barcelona no es pot fer per un tema legal i assegura que 
estaran pendents de la jurisprudència. 

La Sra. Sanz agraeix l’explicació i reconeix que visualment era molt clarificador 
pel tema dels colors, però matisa que el motiu de la compareixença, més enllà de 
saber si s’havien desenvolupat o no les mesures, era analitzar el grau d’efectivitat i 
d’utilitat d’aquestes, ja que opina que el que va manifestar el govern a principi de 
mandat no encaixa amb la realitat actual de la ciutat. 

A continuació, comenta que el govern té el mal costum de només donar dades 
quantitatives i que sovint el que se’ls demana és una valoració qualitativa. Alhora, 
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exposa que han tingut quatre anys marcats per un conjunt de persones aturades 
superior a les 100.000 i recorda que es van plantejar l’estratègia de Barcelona 
Creixement centrada a fomentar el negoci i el capital estranger i el resultat ha 
estat, segons el seu parer, un fracàs, ja que actualment Barcelona és una ciutat 
més desigual, que la renda familiar a determinats territoris és més baixa mentre 
que en d’altres sense tantes dificultats la renda familiar puja. 

Tot seguit, insisteix que les explicacions al seu grup no li han servit de gaire, així 
com tampoc les trenta mesures, que no han servit a les empreses, ni al petit 
comerç, ni a les persones aturades perquè no han millorat la situació i recorda que 
segueix havent-hi milers de joves que han de partir perquè no tenen oportunitats 
laborals, que no deixa de créixer la xifra de dones aturades de llarga durada, que 
hi ha més de 4.000 famílies que no poden pagar llum, aigua i gas, etcètera.  

A continuació, esmenta que l’economia i la promoció econòmica haurien de ser 
la prioritat per combatre aquests problemes i critica que en el centre del model 
econòmic que promouen no hi siguin les persones, sinó que estigui centrat en el 
negoci d’uns pocs. Tanmateix, ressalta que el que hauria de tenyir totes aquestes 
propostes hauria de ser reduir l’atur i generar oportunitats laborals i retreu que en 
document no s’hi faci referència. En aquest sentit, retreu que durant quatre anys 
hagin obviat totes les propostes que els han plantejat quant a revertir el model 
productiu per impulsar la industrialització o potenciar l’economia social i l’economia 
verda.  

Seguidament, exposa que el que ha fet el govern ha estat promocionar un 
model econòmic que ha augmentat la segregació social i que la dinàmica local no 
ha fet res per trencar aquesta segregació que els fa més dependents de l’exterior i 
que fomenta polítiques dominades per les finances. Al seu parer, aquest model ha 
engrandit la bombolla turística i no ha abordat els problemes ambientals de la 
ciutat, i no ha qüestionat un model laboral precari, temporal, poc especialitzat i 
mal pagat que pateix la ciutat.  

El Sr. Trullén agraeix la presentació de la Sra. Tintoré però adverteix que 
s’adreçarà a la Sra. Recasens perquè és el darrer dia en què podran tractar el 
balanç de l’estratègia econòmica. Així, comenta que es va plantejar el Barcelona 
Creixement com el principal instrument de la política econòmica municipal i que el 
que es vol fer ara és un balanç dels quatre anys. Al seu parer, és un període 
significatiu per identificar l’èxit o el fracàs d’una estratègia econòmica del govern 
municipal.  

En primer lloc, recorda el model dels anteriors governs de progrés que 
impulsaven l’economia i l’urbanisme com a motor de sortida de la crisi i esmenta 
que aquests models van significar processos importants com el projecte olímpic, la 
transformació urbanística, el disseny d’un xoc d’infraestructures de transports i de 
comunicacions de primer ordre, etcètera. Al seu parer, les trenta mesures de 
Barcelona Creixement no passaran a la història econòmica ni urbanística com 
quelcom significatiu perquè no suposen una solució efectiva al problema de la 
desocupació. 

Tot seguit, afirma que la política econòmica dels darrers quatre anys s’ha 
caracteritzat per un conjunt de decisions i de projecte de ciutat que conformen una 
realitat decebedora, ja que l’ajuntament no ha sabut liderar el procés de 
recuperació econòmica ni abordar un nou model de creixement que fes compatible 
la reactivació econòmica amb una millor distribució de la renda. Alhora, comenta 
que hi ha una desconnexió entre l’economia i l’urbanisme i que manca una direcció 
estratègica capaç d’aglutinar les forces al voltant d’un objectiu compartit amb la 
implicació dels agents econòmics i socials i insisteix que Barcelona venia d’una 
trajectòria econòmica i urbanística exemplar. 

A continuació, opina que cal recuperar aquest model de gran impuls financer 
que integra en el model econòmic un gran impuls urbanístic capaç d’absorbir altes 
taxes d’atur gràcies al creixement de la inversió i l’atracció massiva d’inversió 
forana. Tanmateix, insisteix que les trenta mesures de Barcelona Creixement 
queden molt lluny d’aquest model.  

Finalment, demana quanta ocupació s’ha generat realment amb aquestes trenta 
mesures, quanta inversió s’hi ha fet, quin ha estat el pes sobre la formació bruta 
de capital i quina relació ha tingut amb l’urbanisme. 
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La Sra. Casanova agraeix les explicacions de la Sra. Tintoré i demana que a la 
documentació que s’ha de lliurar s’hi inclogui l’explicació de les activitats que s’han 
dut a terme, el grau d’assoliment, el grau d’acompliment i el cost de cadascuna de 
les mesures. 

Seguidament, afirma que a la Taula Barcelona Creixement han participat els 
principals agents econòmics, socials i educatius de la ciutat per contribuir en la 
promoció del creixement econòmic i la creació d’ocupació a Barcelona i que aquest 
fet requeria el màxim compromís polític per part del govern, la qual cosa qüestiona 
i comenta la manca de transparència del govern tant en l’execució com en els 
resultats assolits per cadascuna de les mesures.  

A continuació, retreu que faci gairebé un any i mig que no se’ls informa sobre 
l’evolució de les mesures i recorda que a la Comissió d’Economia del 18 d’abril del 
2012 la tinenta d’alcalde es va comprometre a penjar a la web el pressupost i els 
indicadors per veure les ràtios, l’evolució i el compliment de cadascuna de les 
mesures. 

D’altra banda, comenta que l’Oficina d’Atenció a l’Empresa és la mesura estrella, 
i opina que s’ha quedat curta perquè es limita a ser una oficina més per tramitar 
l’inici d’una activitat econòmica, i remarca que cal sumar-hi les oficines de 
cadascun dels districtes, per la qual cosa n’hi ha un total de dotze per iniciar 
l’activitat econòmica a Barcelona. Alhora, esmenta que tenint en compte que el 
Centre de Recursos, tot plegat ha suposat un cost de 5,4 milions d’euros i afirma 
que no s’ha aprofitat l’OAE per unificar tràmits administratius i així reduir-ne els 
terminis de resolució. A més, afegeix que aquesta mesura incompleix un mandat 
polític, en referència amb la proposició impulsada des del seu grup d’establir una 
finestra empresarial única a Barcelona i assegura que es varen sorprendre quan en 
la inauguració, el 23 d’octubre de 2014, davant els mitjans l’alcalde cedís tot el 
protagonisme a la Generalitat tot i que en aquesta oficina no es pugui fer cap 
tràmit que sigui competència de la Generalitat. 

Tot seguit, retreu que el govern no hagi donat prioritat a la mesura 27, tot i 
l’elevat nombre de persones aturades a la ciutat, així com també que no es 
definissin una sèrie d’actuacions ni s’aconseguís un nombre mínim de persones 
incorporades en el mercat laboral o que participin en els programes d’inserció 
laboral de Barcelona Activa i demana que se’n valori el grau d’acompliment.  

A continuació, esmenta altres mesures que no tenen indicador d’acompliment, 
com la 28 o la 21 i comenta els destacats retards en l’execució de les mesures 
principals, com ara l’OAE, que es va retardar del segon trimestre de 2013, en què 
estava prevista, fins a l’octubre de 2014. Tanmateix, assegura que després de les 
explicacions tenen clar que hi ha mesures que no s’aplicaran o s’aplicaran fora 
d’aquest mandat. 

Per acabar, conclou que, tot i que aquestes mesures havien de ser clau per a la 
recuperació econòmica i per a la creació d’ocupació, calia un compromís per part 
del govern, que no s’ha donat a causa de la manca de transparència, dels 
indicadors d’assoliment erronis o absents i de nombrosos retards en l’execució.  

El Sr. Portabella agraeix l’explicació de la Sra. Tintoré, així com també la 
presentació de la compareixença per part d’Iniciativa.  

A continuació, comenta que, essent el final del mandat, esperava que el govern 
hagués presentat els resultats obtinguts després de quatre anys de la Taula 
Barcelona Creixement per fer-ne una valoració política. Alhora, retreu que a 
principi de mandat asseguressin que arreglarien la situació i que no ho hagin fet, ja 
que no s’ha transformat la complicada realitat econòmica.  

Tot seguit, comenta que pagaria la pena fer un debat mesura per mesura, però 
destaca que a grans trets els objectius no s’han assolit i afirma que els resultats 
d’execució són molt desiguals. Tanmateix, assegura que voler fer una estructura 
nova necessita molta més energia i molt més temps. Tot i això, reconeix que han 
treballat molt però que el resultat final no és el que esperaven i comenta que, al 
seu parer, s’haurien d’haver discutit algunes qüestions en aquesta comissió. 

La Sra. Recasens manifesta la seva sorpresa per determinats comentaris i 
afirma que, al seu parer, la Sra. Sanz confon una Comissió d’Economia amb la 
campanya electoral. També retreu la manca de rigor del Sr. Trullén i qüestiona que 
portés el discurs preparat i assenyala que no comparteix les reflexions que ha fet 
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sobre la desconnexió entre l’urbanisme i l’activitat econòmica. En aquest sentit, 
afirma que el govern no ha trencat el model que es va sustentar en el creixement 
urbanístic per consolidar la seva economia i recorda que han arribat a ajuntar les 
competències d’Hàbitat Urbà amb les competències sobre les TIC i recorda que han 
estat capaços de consolidar i fer créixer el 22@.  

Tot seguit, retreu a la Sra. Sanz que pretengui lligar l’evolució de l’atur amb 
l’estratègia de l’Ajuntament de Barcelona i comenta que si hagués de ser així ella 
podria dir-li que durant el seu mandat van fer créixer l’atur en 56.082 persones, 
però assegura que a ella no se li acudiria imputar-li aquest creixement de l’atur. 
Així, comenta que la situació de crisi s’ha viscut en molts de llocs i que a la ciutat 
de Barcelona han tirat endavant amb els instruments que tenen disponibles, 
gràcies a una economia diversificada i a molts factors. 

A continuació, esmenta algunes de les coses que ha dut a terme el govern, com 
ara lligar l’oferta i la demanda, la qual cosa afirma que el passat mandat no van 
ser capaços de fer. Així, comenta que han fet prospecció a empreses per saber on 
es generava ocupació, veure el perfil que es necessitava i inserir aturats en el 
mercat laboral, així com també posar un rati indicador de la inserció laboral i 
esmenta que, a través d’Evalua, han analitzat quin és el percentatge d’inserció 
laboral i que han passat del 48 al 56 %.  

Seguidament, comenta que l’eficàcia i l’eficiència dels recursos públics invertits 
en Barcelona Activa valen la pena pels vint punts percentuals més de persones que 
coneixen i utilitzen Barcelona Activa que les persones que no la utilitzen per a la 
inserció laboral. A més, assegura que han fet créixer l’orgull de Barcelona Activa i 
ressalta la important potencialitat que té. 

Finalment, retreu que parlin de participació pel que fa a les mesures i que els 
passats mandats no confegissin una línia estratègica de creixement econòmic i de 
generació d’ocupació fruit d’un procés participatiu. Així, remarca que amb el Pacte 
per l’Ocupació asseguessin sindicats, Generalitat i ajuntament, mentre que el seu 
govern ha ajuntat sindicats, Generalitat, ajuntament, centres de recerca, 
universitats i tots els sectors econòmics per generar les mesures. Alhora, comenta 
la importància de la inversió estrangera i la generació de 20.000 llocs de treball 
que ha suposat. Tanmateix, afirma que la situació no seria la mateixa si el govern 
no hagués emprès accions des de totes les àrees, ja que el seu objectiu era la 
lluita contra la crisi i la generació d’ocupació. 

La Sra. Sanz comenta que el balanç de l’acció del govern anterior ja es va fer 
quan tocava i demana què ha fet la Sra. Recasens per reduir la situació de més de 
100.000 aturats a la ciutat. Alhora, comenta que no considera que l’atur sigui 
responsabilitat seva, però remarca que les seva polítiques no han anat 
encaminades a reduir-lo, perquè les estratègies i les mesures són insuficients i 
assegura que el govern no ha tingut mai una estratègia contra la crisi. Al seu 
parer, es va voler fer creure que Barcelona Creixement era la solució quan només 
era un intent de seguir incrementant un model productiu ineficaç que no donava 
respostes. Així, insisteix que continua havent-hi atur i precarietat laboral, que 
afecten les persones i que incrementen la desigualtat.  

El Sr. Trullén afirma que coincideix amb el Sr. Portabella amb el fet de la 
importància d’aquesta compareixença per poder valorar els quatre anys d’acció de 
govern adreçada a atendre el principal problema de la ciutat, que és la 
desocupació. 

Seguidament, comenta que, al seu parer, el govern hauria d’haver presentat el 
resultat de la seva estratègia i opina que no ho ha fet perquè és molt decebedor. 
Tanmateix, afirma que els indicadors semafòrics que ha presentat són impropis 
d’un programa d’avaluació de polítiques públiques i destaca que és impresentable 
fer balanç de quatre anys d’acció de govern sense identificar objectius, costos, 
grau d’execució pressupostària, projecte per projecte i partida per partida i 
irònicament comenta que potser la Sra. Recasens està tan acostumada a llegir que 
es pensa que tothom fa el mateix.  

La Sra. Casanova demana el compromís de la Sra. Recasens a presentar 
l’informe de balanç amb les activitats, el cost, els indicadors d’assoliment, 
etcètera.  
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Es dóna per tractada. 
 

III) Propostes a dictaminar 
 
Ratificacions 
 
b) Propostes d'acord 
 

4. Adoptar, en l'exercici de les competències reservades al Consell Plenari de 
l'Ajuntament de Barcelona en relació amb les societats privades municipals 
Barcelona de Serveis Municipals, SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
SA, Informació i Comunicació de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Societat 
Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, Barcelona Cicle de l’Aigua, SA i 
Foment de Ciutat, SA, els acords següents: Aprovar els comptes anuals de cada 
societat i els comptes anuals consolidats de Barcelona de Serveis Municipals, SA, 
tancats a 31 de desembre del 2014, integrats pel Balanç, el Compte de pèrdues 
i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu i la 
Memòria; aprovar els corresponents Informes de Gestió; aprovar la gestió 
realitzada en l'exercici 2014 pels administradors respectius; aprovar, per a cada 
societat, la distribució de resultats de l'exercici tancat a 31 de desembre del 
2014, segons consta en document annex. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU i amb la reserva de vot del 

PSC, PP, ICV-EUiA i UpB.  
 
5. Aprovar definitivament, d’acord amb l’article 68 de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Pla especial d’equipament comercial alimentari de Barcelona (PECAB) 
amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Comerç i 
Consum; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de 
l’aprovació inicial, de conformitat amb els informes de valoració de les al·legacions; 
informes tots que consten a l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a 
aquest acord; publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

 
El Sr. Blasi explica que presenten la revisió del PECAB aprovat l’any 2011, el 

qual es va recórrer. Així, comenta que s’han fet les modificacions oportunes per tal 
d’adaptar-se a la normativa vigent des de l’àmbit europeu i als elements correctius 
que introduïa la sentència del tribunal. Així, comenta que ha estat un procés 
exhaustiu i llarg i que s’han hagut de centrar en la memòria, que era la part que 
s’havia recorregut i anul·lat. Alhora, esmenta que hi han participat el mateix equip 
de persones que havien generat el PECAB anterior i recorda que en el transcurs del 
període d’exposició pública s’han presentat un conjunt d’al·legacions des de 
diferents organismes, com ara la Llar Unió Catalonia, el Grup Socialista, la Cedac, 
etcètera. i explica que han pogut comentar amb els diferents grups municipals els 
elements nous introduïts i les correccions i que actualment estan en el procés 
d’acabar de valorar les al·legacions.  

El Sr. Mulleras recorda que el PECAB ha tingut una revisió obligada per la 
sentència contrària del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va declarar 
la nul·litat de vuit articles del PECAB anterior.  

Quant al nou PECAB, opina que no resol els problemes detectats pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i que per poder tenir totes les opinions per fer un 
dictamen sobre el PECAB l’ajuntament hauria d’haver demanat informes previs de 
totes les administracions que hi poden tenir alguna cosa a dir, com ara la 
Generalitat, la Unió Europea, l’ACCO, etcètera. Al seu parer, no es pot tornar fer un 
altre PECAB amb inseguretat jurídica que generi perjudicis a l’activitat econòmica i 
comercial de Barcelona. Així, explica que de les seves al·legacions se n’ha acceptat 
mitja i comenta que plantejaven problemes legals, mediambientals, etcètera. amb 
les seves solucions pertinents.  
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Finalment, insisteix que no han resolt favorablement les al·legacions, per la qual 
cosa afirma que volen analitzar a fons l’expedient i que decidiran el seu vot en els 
propers dies de cada al Plenari.  

La Sra. Ribas exposa que també volen estudiar les modificacions i la resposta a 
les diferents al·legacions. 

El Sr. Portabella afirma que des del seu grup donen importància al PECAB 
perquè opinen que bona part del model comercial de la ciutat es juga en els 
mercats i els seus entorns i que el PECAB no és el que ells voldrien. Tot i això, 
comenta que vénen d’una sentència que anul·lava alguns dels articles de l’anterior 
i amb una legislació estatal i europea que orienta el comerç cap a un tipus de 
liberalització que fa difícil mantenir el petit i el mitjà comerç. Alhora, destaca que 
l’han llegit i que han presentat les esmenes amb la voluntat de donar suport a 
aquest tipus de comerç i conscients de les limitacions.  

A continuació, explica que de la manera que ha quedat a ells els sembla 
suficient com per fer un vot favorable i crític. Tanmateix, ressalta que al seu parer 
hi ha d’haver la incorporació dels elements que defensen el petit i el mitjà comerç i 
opina que és necessari aturar els operadors de grans dimensions perquè si no la 
mateixa dinàmica de la mesura té tendència a menjar-se el petit i el mitjà comerç. 
Així mateix, esmenta que hi ha alguns elements del PECAB que haurien 
d’evolucionar i assegura que no els resultarà contradictori canviar el vot si el 
resultat final no és l’esperat.  

A continuació, esmenta que en la revisió s’ha comptat amb els agents implicats 
per part de l’Administració municipal, els Serveis Jurídics Centrals, l’Institut 
Municipal de Mercats i la Direcció de Comerç i de Consum de l’ajuntament. D’altra 
banda, comenta que el tema dels aparcaments és un dels que ha general més 
controvèrsia, però considera que s’ha aconseguit arribar a una proposta de 
consens.  

Finalment, opina que les reserves de vot encara poden aixecar un vot favorable i 
emplaça a mantenir els contactes per tal de poder manifestar que el PECAB 2015 
recull tot el sentit comú i la defensa del model proposat.  

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU i UpB i amb la reserva de 

vot del PSC, PP i ICV-EUiA.  
 
6. Aprovar una operació de substitució de deute per a l’exercici 2015, per import 

màxim de 138.387.500 euros en les condicions que s’adjunten, i facultar la Ima. 
Sra. Sònia Recasens i Alsina, segona tinent d’alcalde d’Economia, Empresa i 
Ocupació, i el Sr. Jordi Joly i Lena, gerent d’Economia, Empresa i Ocupació, de 
forma indistinta, l'atorgament de tota la documentació necessària per dur a terme 
la signatura de les operacions. 

 
La Sra. Recasens explica que el volum de crèdit demanat en el període 2012-13 

va ser en unes condicions de mercat que poden ser millors en el nou mercat i 
context creditici, per la qual cosa es farà una subhasta per poder renovar i fer 
l’operació de substitució del deute per aconseguir unes millores en l’estalvi i en els 
interessos.  

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PSC, ICV-EUiA i UpB i amb 

l'abstenció del PP.  
 
7. Cedir a la Generalitat de Catalunya, l’ús d’uns espais dins l’entitat núm. 3 de 

la finca situada al carrer de Sant Joan de Malta núms. 130-134 i que estan 
destinats a escola d’adults, per un termini de trenta anys i amb caràcter gratuït, 
per a ubicar-hi el Centre de Formació d’Adults Martinet de Nit, d’acord amb les 
condicions del document annex, que s’aprova; sotmetre l'expedient a informació 
pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen reclamacions o 
al·legacions, procedir a la cessió d’ús; formalitzar la cessió en document 
administratiu; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 
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La Sra. Recasens explica que es tracta de la cessió de 500 metres quadrats per 
fer un Centre de Formació d’Adults a Martinet de Nit, al districte de Sant Martí. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
8. Cedir gratuïtament l’ús dels locals situats al passatge Prim núm. 1 i rambla 

Prim núm. 22 a la Cooperativa Escola Gregal, per un termini de 50 anys, per a 
destinar-los a reubicar el menjador social, d’acord amb les condicions del 
document annex, que s’aproven, un cop acceptada per la Comissió de Govern la 
prèvia cessió dels mateixos oferta pel Patronat Municipal de l’Habitatge. Sotmetre 
l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi formulen 
reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió de l’ús; formalitzar la cessió en 
document administratiu; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
La Sra. Recasens comenta que es tracta de cedir l’espai per reubicar el 

menjador social que actualment es troba al carrer Alfons el Magnànim i alliberar un 
espai per poder ampliar el CAP del Besòs i assenyala que el local és del Patronat de 
l’Habitatge i se cedeix gratuïtament a l’ajuntament. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 

IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 
9. Ratificar el Decret d’Alcaldia, de 20 de febrer de 2015, pel qual s’autoritza i 

disposa la despesa per un import de 15.855.749,00 euros, abans d’IVA suportat 
deduïble, amb càrrec al pressupost i partida indicats en aquest mateix document 
(2015 - D/227.19/441.21 - 0701), a favor de Clear Channel España, S.L.U., amb 
NIF B-82539867, en concepte de les contraprestacions econòmiques del Contracte 
de Serveis de Gestió Integral, Implantació i Manteniment del sistema de transport 
individualitzat mitjançant bicicletes (BICING-mecànic), corresponents a l’exercici 
2015. 

 
La Sra. Recasens exposa que es tracta de consignar en el pressupost els 

recursos econòmics per atendre les obligacions que es deriven de l’exercici 2015 
de la prestació del servei del Bicing. Així, explica que a partir de la IGAE i la 
Intervenció adverteixen que no es poden produir aquestes transferències directes 
anualitzades de forma directa des de l’ajuntament a empreses de mercat, tal com 
passa amb el contracte de neteja, que és un servei regular que es paga des de 
l’ajuntament. Per aquest motiu, es ratifica aquest acord i es consigna conforme 
que a l’ajuntament hi ha els recursos necessaris per fer front a les factures que va 
presentant el proveïdor.  

El Sr. Mulleras demana quina raó hi ha perquè es faci ara el pagament de tot 
l’any 2015. Així, comenta que segons consta a l’expedient és una factura per a 
costos, una estimació de l’any 2105, per la qual cosa no entén perquè no es paga 
a finals d’any. 

A continuació, comenta que s’estan pagant 15,9 milions d’euros per a les 
despeses anuals del Bicing, que després es reduirà pels ingressos, però que se li 
ha d’afegir un milió més per al Bicing elèctric. Al seu parer, és una xifra elevada i 
demana a la Sra. Recasens si ella no la hi considera. Alhora, afegeix que en tot 
l’expedient només hi ha un únic full que parla dels costos que s’estan transferint 
per a aquest servei i demana que hi hagi una explicació. D’altra banda, també 
pregunta sobre la prova pilot del Bicing elèctric, que costa 5,1 milions d’euros, i 
com afronta l’ajuntament aquesta contractació sense fer un concurs ni com es 
tracta d’un contracte existent des de 2007, que és el que apareix en l’expedient. 

Tot seguit, demana la retirada de l’expedient perquè segons la seva opinió està 
incomplet, ja que considera imprescindible que inclogui l’explicació dels costos. 
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Alhora, retreu que el que criticaven quan estaven a l’oposició ara ho practiquin 
estant al govern, ja que han mantingut els elevats costos del Bicing i no han fet 
res per reduir-los. Tanmateix, assegura que no han sabut o no han volgut corregir 
el dèficit, que es podria situar al voltant dels 13 milions d’euros, xifres molt 
similars a les del mandat anterior.  

El Sr. Mestre comenta, arran de la intervenció del Sr. Mulleras, que en 
l’expedient queda clar l’interès municipal per adoptar l’acord i que queda 
plenament justificat. A més, exposa que en l’expedient es fa palès que el servei de 
Bicing presta més de 15 milions d’usos anuals i que ha ajudat a incrementar l’ús de 
la bicicleta privada en els desplaçaments dins la ciutat. Alhora, remarca que també 
s’hi parla de la relació amb l’interès municipal per mantenir el servei, les 
externalitats positives que produeix aquest mitjà i es destaca la menor 
contaminació i congestió i la promoció d’hàbits saludables. Segons el seu parer, 
aquestes externalitats justifiquen la implantació d’aquest mitjà de transport i la 
impossibilitat de repercutir en les tarifes dels usuaris del servei, que té 
externalitats positives, com es fa palès en l’informe. 

Quant al comentari del Sr. Mulleras sobre el fet que el govern actual duu a 
terme accions que criticava anteriorment, afirma que les decisions que va prendre 
l’anterior govern relacionades amb el Bicing estaven clarament motivades i 
justificades per l’interès que tenen per a la ciutat i encara que al grup de 
Convergència i Unió li ha costat arribar a aquesta conclusió ho ha fet i destaca que 
ara només cal que el Grup Popular se’n convenci.  

El Sr. Portabella anuncia que el seu grup s’abstindrà i avisa que la intervenció 
del Sr. Mestre farà que la seva intervenció s’allargui.  

Seguidament, explica que des del primer moment el seu grup s’ha mostrat en 
desacord amb les condicions en què es va produir el concurs i amb les formes de 
contracte i assegura que el temps els ha donat la raó perquè hi ha hagut d’haver 
moltes modificacions. Alhora, exposa que quan es va produir el concurs el seu grup 
va considerar que s’havia de deixar desert perquè les empreses que es 
presentaven no eren prou satisfactòries. Tanmateix, recorda que es va adjudicar i 
que va passar el que havien previst. Tot i això, assegura que el seu grup està a 
favor del Bicing i de la implantació de la bicicleta elèctrica.  

A continuació, comenta que al seu parer amb el canvi de BSM a l’ajuntament hi 
ha d’haver una reflexió, ja que opina que la situació d’inclusió de la publicitat i la 
fórmula de patrocini associada al Bicing no compleix l’Ordenança de paisatge urbà. 

La Sra. Recasens, dirigint-se al Sr. Mulleras, puntualitza que es tracta d’un punt 
administratiu i que estan fent una consignació pressupostària, la qual cosa significa 
autoritzar i disposar que l’ajuntament té aquests 15,8 milions d’euros per fer front 
a les despeses que tindrà el prestador del servei facturant. Segons explica, aquest 
cas és fruit d’una situació que es produeix perquè l’ajuntament se subroga amb qui 
fins ara feia aquesta funció, que era BSM, perquè des de la IGAE i des de la 
Intervenció demanen que la prestació d’aquests serveis sigui prestada, servida i 
pagada des de l’ajuntament i no des de l’empresa com a BSM. Alhora, afirma que 
tindran temps de debatre sobre el Bicing, sobre el Bicing elèctric, etcètera. però 
destaca que el concurs acaba el 2017, per la qual cosa s’han de posar a treballar 
sobre els nous plecs per llançar el concurs, fabricar les bicicletes, etcètera.  

Per acabar, destaca que la retirada de l’expedient no els correspon a ells, així 
com tampoc els pertoca valorar-ho, ja que és el president de la comissió que 
valora si els expedients tenen tota la informació necessària perquè puguin ser 
tramitats.  

El Sr. Mulleras retreu que de vegades es qüestionin els drets dels regidors i 
assegura que, al seu parer, ell té tot el dret a considerar si en un expedient hi falta 
informació. Així, insisteix que segons la seva opinió hi falta informació perquè 
l’únic document que acredita la transferència que ha de donar l’ajuntament a Clear 
Channel és la factura i destaca que en la factura no hi apareix l’explicació de 
cadascun dels conceptes, per la qual cosa no es poden acreditar els costos que 
factura l’empresa a l’ajuntament. 

Tot seguit, remarca que ha fet una pregunta que no li han respost i demana si la 
factura del 2015 s’ha de pagar al març i per què no es pot pagar a final d’any. Al 
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seu parer, pagar a inici d’any és perjudicial per a l’ajuntament i beneficia més el 
proveïdor que la factura.  

Per acabar, insisteix que no hi ha cap justificant dels costos i que mantenen 
l’elevat cost del Bicing que criticaven quan estaven a l’oposició. Així, insinua que 
els ajuts que els donen des de l’oposició poden ser el fonament de futures aliances 
a l’ajuntament.  

El Sr. Mestre respon que no sembla que les coses vagin per aquí i la Sra. 
Recasens ho corrobora.  

El President explica al Sr. Mulleras que té com a assessors la Secretaria i la 
Intervenció i si ells consideren que els expedients són complets per a ell ho són, ja 
que el no té la qualificació tècnica per valorar-los. 

El Sr. Armengol explica que el tema de l’import és la consignació anual del total 
de l’import facturar per part d’aquesta companyia, però que la facturació es 
produeix de manera mensual amb un import fix i un import variable i que les 
factures es paguen a mesura que arriben.  

La Sra. Recasens insisteix que es tracta d’autoritzar i disposar la despesa.  
El Sr. Mulleras afirma que es tracta d’una partida de 15 milions a favor de Clear 

Channel. 
La Sra. Recasens respon que s’autoritza i es disposa, i que no s’obliga ni es 

paga. 
 
La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 

vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot contrari del PP, el Sr. Mestre 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa l'abstenció d’UpB. 
S'aprova. 

 
10. Primer. Aprovar inicialment la modificació de crèdit del Pressupost General 

de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, consistent en un suplement de 
crèdit per un import de 19.250.000,00 euros i en un crèdit extraordinari per import 
de 2.900.000,00 euros, finançats amb Romanent de Tresoreria per a Despeses 
d’ús General, corresponent a la Liquidació del Pressupost 2014 (aprovada per 
Decret d’Alcaldia de data 27 de febrer de 2015 i que ascendeix a 285 milions 
d’euros), de conformitat amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que 
consta a l’expedient, referència comptable 15031190. Segon. exposar-lo al públic 
durant un termini de quinze dies hàbils per tal que es puguin formular les 
reclamacions que es considerin oportunes. 

 
La Sra. Recasens explica que és un expedient de modificació que dóna 

compliment a l’execució dels compromisos i acords pressupostaris que van 
realitzar com a govern amb els grups municipals, concretament l’acord que van 
realitzar amb el Grup Popular al juliol de 2014 respecte al destí de l’escreix 
resultant de la concessió de la gestió dels aparcaments de Barcelona, el qual es va 
situar en el seu moment en 72 milions d’euros. Així, recorda que es va acordar 
dedicar aquest ingrés extraordinari a unes inversions que s’executarien durant els 
anys 2014, 2015 i 2016 d’acord amb el que es va aprovar en el Consell Plenari. 
Segons explica, avui pretenen fer possible l’execució de la part que correspon al 
2015.  

La Sra. Jaurrieta exposa que se’ls proposa votar uns imports d’una liquidació a 
què no han tingut accés i considera inacceptable que els portin a votació un 
superàvit de 22 milions d’euros sense haver tingut accés a la liquidació.  

A continuació, recorda que en la Comissió del Deute d’aquest mes ella mateixa 
va demanar que se’ls fes arribar el decret de la liquidació així com també que va 
fer una vista d’expedient per escrit per poder veure l’expedient de la liquidació de 
l’exercici 2014 i assegura que tampoc no ha obtingut resposta. Alhora, recorda que 
està signat des de fa vint–vuit dies i opina que l’actitud del govern és de molt mal 
gust. En aquest sentit, demana que els sigui lliurada la liquidació per poder-la 
analitzar detalladament. Tot i això, anuncia que el seu vot serà favorable perquè 
són inversions per a la ciutat. 

El Sr. Mulleras recorda que des del seu grup han criticat sempre els excessius 
superàvits que es puguin donar en una administració pública, ja que consideren 
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que és millor que els diners beneficiïn els ciutadans que no que siguin dins la caixa 
de l’ajuntament.  

Tot seguit, demana per què no s’han fet aquestes inversions abans si tenien els 
diners per fer-les i opina que si no s’han fet és per ineficàcia o per lentitud a l’hora 
de gestionar el pressupost de l’ajuntament. Tot i això, afirma que hi donaran 
suport per no fer que es retardi més. 

El Sr. Mestre anuncia que s’abstindran i recorda que també varen reclamar la 
liquidació en la darrera Comissió del Deute. Alhora, afegeix que les inversions a les 
quals s’ha de dedicar el superàvit estan breument explicades a l’expedient, tot i 
que sense gaire detall. Així, també comenta que no han tingut prou temps per 
analitzar-les.  

El Sr. Portabella afirma que hi votaran a favor, però matisa que des del seu grup 
sempre han criticat el superàvit i explica que en termes de comptabilitat de l’Estat 
espanyol hi ha un superàvit de 22,1 milions i un romanent de tresoreria de 285,4 
milions, per la qual cosa considera que no paga la pena que no es puguin invertir.  

La Sra. Recasens assegura que l’accés a la liquidació del pressupost és a 
Secretaria i que s’hi pot accedir fàcilment. Alhora, afegeix que no és fàcil executar i 
recorda que fruit de l’operació de la gestió de la concessió dels aparcaments es va 
obtenir un important ingrés extraordinari i que van executar el que van poder, 
però recorda que van acordar que moltes de les inversions pactades anaven més 
enllà de l’exercici 2014 i que fins que no han tingut la liquidació no han pogut 
veure quina era la disponibilitat. Així, remarca que el calendari d’execucions 
s’estenia al 2015 i al 2016, però matisa que, tot i això, han pogut fer algun 
moviment, com ara avançar els diners per a l’Escola Massana o per al PERI de 
Trinitat Nova. A més, esmenta la dificultat de les inversions que se suporten amb 
el superàvit, que han de ser sostenibles financerament.  

La Sra. Jaurrieta demana que consti en acta que la Sra. Recasens ha assegurat 
que la liquidació és a Secretaria i insisteix que per les informacions que té fins al 
proper dimarts no hi serà.  

La Sra. Recasens afirma que la liquidació fins i tot està penjada a la web i 
ressalta que la Sra. Jaurrieta confon la liquidació amb el compte general. 

La Sra. Jaurrieta assegura que no confon res i que vol tenir accés a l’expedient. 
La Sra. Recasens assenyala que l’hi faran arribar i insisteix que està penjat a la 

web. 
 
La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 

vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, el Sr. 
Mestre expressa l'abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S'aprova. 

 
11. Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió de l'ús 

privatiu de domini públic municipal respecte de la finca de propietat municipal 
situada al carrer Pujades núm. 97, grafiada en el plànol annex, a favor de la 
Fundació Trinijove, amb caràcter onerós i un termini de 25 anys, per a la seva 
rehabilitació, adequació i gestió d’un centre gestor de residus tecnològics, a través 
de la formació i inserció de joves amb dificultats; sotmetre’l a informació pública 
durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, 
tenir per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; 
adjudicar la concessió directament a la Fundació Trinijove; formalitzar la 
concessió; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
La Sra. Recasens explica que és una concessió a la Fundació Trinijove per a la 

construcció i gestió d’un centre gestor de residus tecnològics que possibiliti la 
formació i inserció de joves amb dificultats. Alhora, assegura que és un projecte 
complex amb imports considerables, però que pretenen començar a fer passes 
perquè sigui una realitat.  

 
La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 

vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, el Sr. 
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Mestre expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot 
favorable d’UpB. S'aprova. 

 
12. aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió de l'ús 

privatiu de domini públic municipal durant 50 anys i amb caràcter onerós, de la 
finca situada al carrer de Montnegre, núm. 34 per a destinar-la a pati escolar; 
sotmetre’l a informació pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi 
formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest 
acord d’aprovació inicial a definitiva; adjudicar la concessió directament a favor de 
la Fundació Paideia; formalitzar la concessió; i facultar a l’Alcaldia per a realitzar 
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 

vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, el Sr. 
Mestre expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot 
favorable d’UpB. S'aprova. 

 
13. Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió de l'ús 

privatiu de domini públic municipal respecte del local soterrani de propietat 
municipal de la finca situada en el carrer Góngora núm. 62-66, grafiada en el 
plànol annex, a favor de la Fundació Pare Manel, amb caràcter onerós i un termini 
de quinze anys prorrogable, per a l’adequació del local i gestió d’un centre obert 
per al desenvolupament d’un programa de lleure educatiu per a infants i 
adolescents en situació de risc; sotmetre’l a informació pública durant el termini de 
trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat 
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; adjudicar la concessió 
directament a la Fundació Pare Manel; formalitzar la concessió; i facultar l'Alcaldia 
per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i 
executar el present acord. 

 
La Sra. Recasens explica que es tracta de cedir la finca del carrer Góngora a la 

Fundació Pare Manel en el districte de Nou Barris i remarca que aquesta fundació 
fa poc que va ser Medalla d’Honor de la ciutat pel treball que fa amb els infants i 
joves en risc d’exclusió social i que es pretén destinar un espai per fer un centre 
obert per fer un programa de lleure educatiu per a aquest col·lectiu.  

 
La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 

vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, el Sr. 
Mestre expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot 
favorable d’UpB. S'aprova. 

 
14. Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores de la concessió de l'ús 

privatiu de domini públic municipal respecte de l’immoble de propietat municipal 
situat al carrer Pere IV núm. 58-60, Pamplona núm. 71-73 i Pujades núm. 57, 
conegut com a Can Picó, grafiat en el plànol annex, a favor de la cooperativa 
Biciclot SCCL, amb caràcter onerós i per un termini de trenta anys, per a la seva 
rehabilitació i adequació per a la creació d’un clúster de la bicicleta on conflueixin 
la formació, la reutilització, la producció, l’educació i la participació social, en el 
marc de la mobilitat sostenible i l’economia solidària; sotmetre’l a informació 
pública durant el termini de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o 
al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial a 
definitiva; adjudicar la concessió directament a la cooperativa Biciclot SCCL; 
formalitzar la concessió; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes les 
actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord. 

 
La Sra. Recasens explica que la cooperativa Biciclot és una entitat sense ànim 

de lucre centrada en les persones amb vocació de serveis, que té compromís social 
i mediambiental i que promou la bicicleta com a mitjà de transport. Així, comenta 
que es tractaria de cedir aquest immoble com a seu de l’entitat perquè ells el 
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puguin rehabilitar i que hi puguin fer les seves activitats, en el districte de Sant 
Martí.  

El Sr. Mulleras demana amb quines entitats ha contactat l’ajuntament per cedir 
aquest espai, si aquesta entitat va sol·licitar un local dintre del Pla BUITS i quina és 
la qualificació urbanística d’aquest equipament.  

La Sra. Recasens respon que la qualificació és un 7@ i que cedeix la paraula al 
Sr. Rius. 

El Sr. Mulleras demana si un 7@ és un equipament públic.  
El Sr. Rius explica que és un equipament públic o per a un servei d’utilitat 

pública. Alhora, afegeix que al seu entendre és un servei d’utilitat pública prestat 
per una entitat i remarca que desconeix les entitats amb què s’ha contactat però 
que encaixa perfectament amb el tipus de servei d’utilitat pública que tenia pensat 
el districte de Sant Martí. 

Seguidament, comenta que la pregunta del Sr. Mulleras deu referir-se a si s’ha 
presentat al Pla de locals i no al Pla BUITS i explica que aquesta entitat no s’ha 
presentat al Pla de locals, perquè hi ha algunes característiques que fan que 
difícilment hi encaixi, com ara la inversió que es requereix per rehabilitar la nau. 
Així, destaca que el Pla de locals fa referència a entitats associatives molt més 
petites a les quals se’ls entreguen locals acabats o que necessiten una inversió 
molt petita.  

El Sr. Mulleras assegura que no vol posar en dubte la validesa de l’entitat, però 
comenta que s’hauria d’haver fet un concurs amb igualtat d’oportunitats per a 
totes les altres entitats. En aquest sentit, afirma que troba a faltar aquest 
procediment en molts altres casos en què l’ajuntament practica la concessió 
adjudicant-la, de tal manera que el procés impedeix ampliar oportunitats a altres 
entitats i associacions. Tampoc no considera positiu que es desconeguin les 
entitats que s’han tingut en compte perquè segons la seva opinió quan es disposa 
d’un equipament important s’hauria de contactar amb més entitats que poguessin 
accedir a la gestió. Així, anuncia que s’abstindran perquè no consideren adequats 
els mètodes d’adjudicació.  

El Sr. Mestre comenta que al seu parer és important no deixar ombres de dubte 
sobre aquesta concessió i aquesta entitat. En aquest sentit, remarca la importància 
de les tres entitats a les quals fan concessions, com són Trinijove, la Fundació del 
Pare Manel i Biciclot. Així, explica que totes tres són importants i conegudes dins 
els seu àmbit i remarca que Biciclot és una de les entitats més reconegudes en el 
món de la bicicleta a la ciutat, perquè fan activitats de promoció de la bicicleta, 
tallers, etcètera. i que tot plegat està especificat en el mateix expedient.  

Seguidament, afirma que no està tan clar si hauria de ser un concurs i remarca 
que tothom ha fet un esforç per conèixer la cooperativa Biciclot i opina que queda 
suficientment acreditat que la concessió, amb les condicions amb què es fa, és 
d’interès municipal i que l’entitat haurà de fer una inversió molt important, de més 
d’1 milió d’euros, per adaptar la nau on desenvoluparan la seva activitat. 
Tanmateix, insisteix que no és una concessió que es faci de manera discrecional, 
sinó que, al seu entendre, està totalment justificada.  

El Sr. Mulleras demana que consti en acta que ell no ha posat en dubte l’entitat, 
sinó que ha posat en dubte el mètode i assegura que li han atribuït paraules que 
ell no ha dit. 

El President assegura que no l’han anomenat en cap cas en aquest sentit i que 
simplement li han explicat el contingut de l’entitat.  

 
La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 

vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP, el Sr. Mestre 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S'aprova. 

 
15. Aprovar inicialment el Plec de clàusules reguladores per a la concessió de 

l'ús privatiu que afecta d’una porció del terreny destinat a vial situat al carrer 
Doctor Aiguader cantonada amb el carrer dels Pinzón, grafiat en el plànol annex, 
per a la instal·lació i explotació d’una estació de subministrament de GNC (gas 
natural comprimit) per a vehicles; sotmetre’l a informació pública durant el termini 
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de trenta dies i, si no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat 
automàticament aquest acord d’aprovació inicial a definitiva; convocar la 
concurrència pública, mitjançant subhasta, per a adjudicar la concessió; i facultar 
l'Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 
clarificar i executar el present acord. 

 
La Sra. Recasens explica que es tracta d’aprovar el plec de clàusules per regular 

la concessió d’un tros de terreny al carrer Doctor Aigualer per posar una estació 
per a l’explotació i la instal·lació de gas natural comprimit. Així, esmenta que d’una 
prova pilot de tres anys que durava fins al 3 de gener es treu a concurs amb un 
preu de sortida de 25.000 euros l’any i durant deu anys per a la gestió i explotació 
d’aquest prototip d’estació de subministrament. 

El Sr. Portabella exposa que faran un vot favorable però crític. En aquest sentit, 
afirma que poden compartir el fet que el govern busqui instal·lacions i explotacions 
de combustibles diferents i que hi hagi una certa promoció de combustibles de 
transició, com pot ser el gas natural en relació amb la benzina, el dièsel i 
l’electricitat, però remarca que al seu parer si l’ajuntament creu en aquesta 
possibilitat hauria de regular l’obligatorietat de dispensar gas natural comprimit en 
algunes de les benzineres. Alhora, comenta que els sobta que l’estació estigui 
davant de la seu de Gas Natural i opina que és un element de publicitat 
corporativa. En aquest sentit, afirma que no estan en contra que hi hagi un 
servidor de gas natural comprimit, però sí que es facin anuncis sobre la via 
pública.  

La Sra. Recasens explica que amb aquesta estació s’intenta diversificar les 
diferents fonts de combustió i els usos de diferents combustibles, i que siguin 
menys contaminants i assegura que el fet que això formi part de la campanya de 
promoció de Gas Natural són qualificacions que aporta el Sr. Portabella i insisteix 
que es farà a través d’un concurs.  

 
La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 

vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP, el Sr. Mestre 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S'aprova. 

 
16. Modificar els arts. 1.1 i 5 del Plec de la concessió de l’ús privatiu del domini 

públic del subsòl, ubicat en les prolongacions dels carrers del Perú, de Lutxana, de 
Granada i Plaça Central i destinat als serveis i usos del complex comercial i oficines 
de l’illa Hispano-Olivetti-Glories, a favor de Unibail -Rodamco Retail Spain, S.L. 
(abans Studios Benin City, S.L.U.), per tal d’ajustar-se als termes del projecte de 
reparcel·lació corresponent i al qual resta condicionat. 

 
La Sra. Recasens comenta que es tracta de modificar la concessió de l’ús 

privatiu del domini públic del subsòl de la finca descrita al carrer Perú, Lutxana, 
Granada i la plaça Central als termes del projecte de reparcel·lació que es va fer al 
seu dia.  

La Sra. Jaurrieta comenta que, al seu entendre, estan parlant dels 90 metres 
quadrats de subsòl de l’aparcament i anuncia que el seu vot serà l’abstenció.  

El Sr. Mulleras  demana a conseqüència de quina modificació urbanística s’ha de 
fer ara aquesta modificació, si es limita també al subsòl i si hi ha alguna raó que 
desconeixen perquè es pugui aprovar aquest expedient. 

El Sr. Mestre afirma que hi votaran en contra i exposa que es tracta d’un tema 
relativament menor, que fa referència a un acord pres pel govern municipal a 
través del silenci administratiu que tracta de l’increment de la superfície del Centre 
Comercial Glòries i que és la conseqüència d’aquesta reparcel·lació. Segons 
exposa, el seu grup no comparteix aquesta decisió i recorda que l’han criticat 
obertament, així com també el procediment a través del qual es va arribar a la 
decisió. 

El Sr. Portabella comenta que hi ha un increment de 92 metres quadrats en el 
subsòl i que no es canvia cap condició, perquè no es modifica el termini, ni la 
superfície, ni els usos, ni el pagament inicial, ni el cànon anual de pagament de 
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rotació. Així, comenta que els resulta ridícul deixar 92 metres quadrats sense usar. 
Tanmateix, demana que si hi ha alguna modificació li ho facin saber.  

La Sra. Recasens matisa que l’ajuntament ingressarà 4.184,16 euros més anuals 
per l’adaptació de la reparcel·lació. 

El Sr. Rius exposa que la concessió sols afecta el subsòl i que és a causa de la 
reparcel·lació aprovada dia 18 del mes passat, la qual cosa fa que es modifiquin les 
condicions del vol i del subsòl. Així, explica la situació gràficament i comenta que 
excepte l’increment de 92 metres quadrats la resta de condicions són les mateixes 
i que únicament s’adapta la realitat jurídica a un canvi físic fruit d’una 
reparcel·lació. 

El Sr. Mulleras afirma que a causa de les informacions facilitades el seu vot serà 
l’abstenció.  

El Sr. Portabella assegura que el seu grup està en contra de les grans 
superfícies, però que en aquest cas no hi veuen gaire relació, per la qual cosa hi 
votaran a favor.  

 
La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa 

l'abstenció del PSC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP, el Sr. Mestre 
expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S'aprova. 

 
c) Proposicions 
 

V) Part d'impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
17. La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda instar al Govern 

municipal a: - Entregar durant aquesta sessió als Grups municipals l'estudi 
d'impacte de l'ampliació dels grans centres comercials (la Maquinista, espai 
comercial de la Sagrera, outlet de Viladecans, etc.) sobre el comerç a Barcelona i 
la seva àrea d'influència. - Promoure i impulsar mesures de suport al comerç de 
proximitat de la ciutat. 

 
La Sra. Jaurrieta explica que al llarg d’aquest mandat el seu grup ha demanat 

que s’aturessin les ampliacions de les grans superfícies previstes fins que no es 
disposés d’un estudi sobre l’impacte. Alhora, recorda que posteriorment van 
demanar que no s’aprovés l’ampliació de La Maquinista i assegura que ho van fer 
perquè sospitaven que l’impacte d’aquestes ampliacions podia ser excessiu sobre 
el comerç de proximitat i que podia trencar l’equilibri de tota la diversitat comercial 
de la ciutat. 

Finalment, demana disposar dels informes perquè considera que la 
transparència passa per compartir els estudis realitzats amb recursos públics. A 
més, afegeix que les dades són preocupants, com ara que l’ampliació de les Glòries 
suposa 62 milions d’euros d’increment de facturació, dels quals 40 vindrien de la 
ciutat mateixa, o els 200 milions d’euros de l’ampliació de La Maquinista, dels 
quals 75 també vindrien de la mateixa ciutat, etcètera. Així, demana poder 
analitzar les dades a través de l’estudi fet.  

El Sr. Mulleras afirma que està d’acord amb la iniciativa i recorda que estan 
esperant els informes que el Sr. Blasi va presentar dia 2 de març, concretament 
els referents a La Maquinista, a la Sagrera, a les Glòries i a l’outlet de Viladecans. 

Tot seguit, exposa que els informes també provenen d’una proposició del seu 
grup en la comissió del març de l’any passat en què es demanaven informes de 
llocs com La Maquinista, Glòries, etcètera. per veure l’impacte que podia tenir 
sobre el comerç de proximitat i recorda que es va aprovar per unanimitat. Alhora, 
comenta que al desembre de 2014 van fer el seguiment de la proposició, i recorda 
que els van assegurar que al gener els informes estarien disponibles. 
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A continuació, destaca que també estan d’acord amb la segona part de la 
proposició, en què proposa promoure i impulsar mesures de suport al comerç de 
proximitat, perquè al seu entendre aquests informes poden ser una bona eina per 
treballar des de l’ajuntament a favor dels interessos del comerç de Barcelona. 
Tanmateix, retreu que si no varen fer cas a la seva proposició potser ara en faran 
de la del Grup Socialista, amb qui tenen millor relació.  

La Sra. Ribas afirma que també els va sorprendre que dia 2 de març no se’ls 
entregués una còpia dels informes i recorda que es van comprometre’ls a fer-los-
els arribar. Així, comenta que els estudis també responien a demandes del seu 
grup a causa de la seva preocupació per l’ampliació d’aquests centres comercials i 
l’impacte sobre el petit comerç de la ciutat.  

A continuació, recorda que hi havia elements que els preocupaven con ara el 
càlcul de la redistribució de la despesa comercial a la ciutat, que sembla que no 
distingia entre compra “robada” a d’altres centres comercials de la que “robava” al 
comerç de proximitat de l’entorn o com es calcula la capacitat de créixer de la 
capacitat de compra si era a partir del turisme i si afectava més o menys els hàbits 
de compra de la ciutadania. Segons explica, el govern es va comprometre a 
analitzar-ho i retreu que no s’hagi fet. Alhora, comenta que els informes no són del 
govern, sinó de l’ajuntament i remarca que les mesures de suport al comerç de 
proximitat s’han de basar en aquests informes. Així mateix, recorda que només 
queden dos mesos de mandat, per la qual cosa els informes i les mesures tenen 
caràcter urgent.  

El Sr. Portabella reitera la seva posició sobre la inconveniència de crear nous 
centres comercials a Barcelona i a l’àrea metropolitana. Així, exposa que entre tots 
els centres sumen 88.000 metres quadrats de nova superfície comercial a la ciutat 
i si s’afegeixen els de l’àrea metropolitana arriba a 300.000, la qual cosa opina que 
suposa una situació preocupant per al model comercial de proximitat. Així, 
assegura que estan a favor d’aquesta proposició i que l’estudi d’impacte de 
l’ampliació dels grans centres comercials es dugui a terme amb celeritat i que hi 
hagi unes conclusions abans que acabi el mandat.  

El Sr. Blasi s’excusa pel retard en la presentació dels informes. Quant a les 
conclusions d’aquests, comenta que s’ha detectat una competència entre 
els outlets de Viladecans i la Roca del Vallès. Pel que fa a les ampliacions dels 
grans centres comercials de Barcelona, indica que comporten la possibilitat 
d’atreure públic de fora de Barcelona, però també competència entre els mateixos 
centres comercials de la ciutat. Per aquesta raó, afegeix, es va elaborar un pla de 
suport al comerç de proximitat, dotat amb 200.000 euros el 2015, i mesures com 
ara augmentar la competitivitat empresarial o la millora de l’atracció cap als 
comerços de proximitat, de foment de sinèrgies i col·laboració entre el centre 
comercial i el comerç de proximitat. 

Tot seguit, comenta que durant aquest mandat hi ha hagut un increment 
d’autorització de superfície comercial de 22.000 metres quadrats: 17.000 a La 
Maquinista, 5.000 a Glòries i la resta a superfícies que ja estaven planificades i 
responia a un vell model de desenvolupament urbanístic. Alhora, afirma que els cal 
computar l’increment de la població que aniria en aquests entorns. 

La Sra. Jaurrieta agraeix els vots favorables i l’entrega dels informes. Així, 
comenta que podran analitzar les dades i opina que serà de gran ajuda poder 
dimensionar l’impacte que tenen sobre el petit comerç les ampliacions aprovades i 
les previstes. 

El Sr. Mulleras agraeix la presentació dels informes, però matisa que l’informe 
de Cerdanyola, que el seu grup va demanar, no hi apareix i demana si és per 
alguna raó o si encara no està fet.  

La Sra. Ribas demana que els facin arribar els informes en format electrònic. 
Alhora, exposa que les condicions de la ciutat i del comerç van canviant i remarca 
que no està d’acord amb algunes de les afirmacions del Sr. Blasi però que no 
obrirà un debat. 

El Sr. Blasi respon al Sr. Mulleras que pel que fa a la superfície comercial de 
Cerdanyola tenien una manca d’informació que dificultava l’elaboració de l’informe, 
fet que no succeïa amb altres casos com el de Viladecans o de l’estació de Sagrera, 
que eren projectes ja existents i amb la superfície concretada. Tanmateix, comenta 
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que es tracta d’un model on no hi havia centres comercials perquè no hi havia 
desenvolupament urbanístic i que es va fer una aposta per donar satisfacció a una 
possible demanda de centre comercial.  

La Sra. Jaurrieta afirma que a l’any 2015 es rep la conseqüència d’una greu crisi 
econòmica que s’ha manifestat a través de l’atur i amb afectació també al comerç. 
Així mateix, comenta que els anys 80 i 90 es van construir noves àrees de 
centralitat per fer que el moviment de la ciutat sortís del centre i que aquest ha 
estat un model exitós que ha possibilitat desenvolupar altres entorns comercials, 
d’habitatges, etcètera. la qual cosa va permetre un equilibri positiu per a la ciutat. 
En aquest sentit, però, destaca que quan les ampliacions s’entenen sense un 
objectiu urbanístic ni un model de ciutat darrere perden el sentit i portar aquesta 
situació a l’extrem reporta un impacte negatiu en el petit comerç que pot tenir 
conseqüències devastadores per a la ciutat.  

El Sr. Blasi expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el vot 
favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Ribas 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S'aprova. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
18. Instar al Govern municipal a rescindir el contracte d'arrendament de 

l'immoble destinat a centre de serveis socio-sanitaris situat a la rambla de Prim 14 
amb el carrer Llull 410, que es va formalitzar entre l'empresa adjudicatària del dret 
de superfície i l'Ajuntament de Barcelona el 25 de novembre de 2004. 

 
 La Sra. Casanova afirma que mostraran un cas flagrant de mala gestió 

econòmica del govern del tripartit i explica que l’any 2004 BIMSA va construir el 
centre sociosanitari del Fòrum a la rambla Prim amb carrer Llull sobre un solar 
municipal on hi havia part de les antigues cotxeres de Llevant de TMB i que estava 
qualificat d’equipament públic, també a través de l’Hospital del Mar. Al seu parer, 
aquest equipament és necessari, de referència en l’àmbit sociosanitari i està ben 
gestionat.  

 
A continuació, destaca que el problema apareix quan s’analitza la fórmula 

financera per injectar liquiditat a l’ajuntament a canvi d’hipotecar elevades 
despeses de lloguer per als anys següents. Segons comenta, el govern del tripartit 
va voler finançar el cost de la construcció d’aquest equipament, de 28,4 milions 
d’euros, a partir d’adjudicar un dret de superfície sobre aquest edifici a una 
empresa per un cànon equivalent a aquest import, però remarca que el va 
acompanyar d’un contracte de lloguer ruïnós de 2 milions d’euros anuals que 
l’ajuntament hauria de pagar durant un període de trenta anys. Tanmateix, 
recorda que es va aprovar a l’octubre de 2004 amb el vot favorable del tripartit i el 
vot contrari del Grup Popular i de Convergència i Unió. 

Seguidament, exposa que als 2 milions d’euros anuals que paga l’ajuntament 
s’hi han d’afegir les assegurances, els impostos i les actualitzacions de l’IPC 
establertes, de tal manera que quan finalitzi el contracte s’hauran pagat 109,4 
milions d’euros, amb un sobrecost de 81 milions d’euros comparat amb els 28,4 
que va costar.  

La Sra. Jaurrieta afirma que, al seu parer, és una proposició contraproduent tant 
pel que fa referència als serveis públics sociosanitaris de l’ajuntament com per les 
finances municipals. Alhora, afegeix que l’any 2004 els òrgans corresponents ja ho 
van debatre i van poder opinar i votar. Al seu entendre, si l’ajuntament fes cas del 
que planteja el Grup Popular cometria una gran irresponsabilitat i demana a la Sra. 
Casanova si és conscient dels efectes que això tindria sobre les persones que són 
ateses en aquest centre sociosanitari i recorda les diferents places que té. 
Tanmateix, també critica que no sigui conscient de la despesa que suposaria per a 
l’ajuntament, per la qual cosa opina que és totalment inassumible i negatiu per als 
usuaris.  

Tot seguit, es mostra sorpresa pels càlculs que ha fet la Sra. Casanova i opina 
que la desacredita que porti aquestes xifres a la Comissió d’Economia. A més, 
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esmenta que incorporen un IVA que és deduïble i un IBI que és una despesa però 
que és sabut que és un ingrés per a l’ajuntament, a més d’una pòlissa que s’hauria 
d’assumir igualment, ho fes directament l’ajuntament o no. Alhora, esmenta la 
responsabilitat del que exerceix el dret de superfície amb la despesa de cost de 
finançament i del manteniment que hauria fet l’ajuntament. 

El Sr. Mestre afirma que és un debat estrany perquè és diferit en el temps i que 
s’està parlant d’una decisió presa l’any 2004 i destaca que l’objectiu era obtenir 
finançament per invertir en nous equipaments sanitaris. Tanmateix, insisteix que 
és estrany repassar un acord de 2004 amb els ulls i les circumstàncies de 2015. 
Així, comenta que és possible que ara aquest acord sembli discutible i reconeix que 
actualment potser es prendria amb unes altres característiques o no s’hauria 
adoptat, però opina que és trampós qüestionar-lo més de deu anys després.  

A continuació, considera que farien un mal negoci si es rescindís el contracte, ja 
que, segons s’hi especifica, haurien de pagar tots els lloguers dels vint anys que 
queden, per la qual cosa la proposta del Grup Popular porta a una situació pitjor 
que la d’aquests moments. 

Per acabar, recorda que d’aquí vint anys l’ajuntament recuperarà el dret de 
superfície, la inversió, l’equipament, etcètera. i insisteix que és estrany voler 
discutir un acord deu anys després i recorda que en el seu moment tothom va 
poder expressar la seva opinió i que va ser una decisió presa per majoria.  

El Sr. Portabella comenta que, al seu parer, la Sra. Casanova ha presentat més 
la proposició per fer conèixer la situació que no perquè sortís triomfadora, ja que 
devia intuir que tots els membres del govern en aquell moment hi votarien en 
contra. A més, esmenta els notables costos que suposaria la indemnització i afirma 
que l’única funció que té la proposició és de denúncia d’un sistema de finançament 
que es va aplicar a molts llocs de la Unió Europea en la mateixa època. En aquest 
sentit, opina que és innecessari comentar-ho perquè no aporta cap benefici per a 
la ciutat. 

La Sra. Recasens afirma que no hi donaran suport perquè no poden valorar una 
operació financera fet fa més de deu anys. 

A continuació, exposa que basant-se en la clàusula tercera, com ha esmentat el 
Sr. Mestre, podrien fer fora l’arrendador, però pagant-li totes les rendes, per la 
qual cosa el cost es dispararia i qüestiona que s’hagin de destinar diners per a 
despesa corrent a indemnitzar, i a més, tractant-se d’un servei sociosanitari. 
Alhora, afegeix que les xifres que ha esmentat la Sra. Casanova no són 
exactament així i comenta la qüestió de l’IVA que caldria reduir, l’IBI que sortiria i 
entraria, etcètera. i insisteix que és impossible tirar endavant aquesta rescissió de 
contracte.  

La Sra. Casanova assegura que esperava el vot negatiu dels exmembres del 
tripartit, però remarca que haurien d’haver reconegut que va ser un error i que 
tenen una responsabilitat davant dels ciutadans. A més, retreu a la Sr. Jaurrieta 
que intentin amagar la seva mala gestió i acusin el Grup Popular de voler posar en 
perill aquest servei sociosanitari, ja que ells no l’han qüestionat i només parlaven 
del contracte de lloguer.  

Tot seguit, dirigint-se al Sr. Mestre, afirma que no és un tema diferit, perquè tot 
i que es va tractar el 2004 els afecta fins al 2034, per la qual cosa el considera un 
tema actual. Alhora, opina que allò que és estrany és blindar una indemnització 
per a l’empresa adjudicatària i que l’ajuntament no es cobrís l’esquena amb aquest 
contracte.  

A continuació, comenta que els sorprèn que Convergència i Unió votés en contra 
en el seu moment i ara no ho faci excusant-se en què té un cost elevat i opina que 
s’haurien d’haver compromès com a mínim a estudiar totes les opcions. 
Tanmateix, opina que amb aquest vot la Sra. Recasens està avalant l’operació, per 
la qual cosa podran afirmar que és un cas de mala gestió del tripartit però també 
del govern de Convergència i Unió.  

Seguidament, assegura que aquesta operació financera va en detriment de la 
capacitat econòmica de l’ajuntament i de l’interès general dels ciutadans, ja que el 
2004 recorda que el seu grup va demanar que amb l’expedient s’adjuntés un 
informe econòmic i financer que justifiqués l’operació i no van obtenir resposta, fet 
que denota una manca de transparència. Tanmateix, comenta que fins ara s’han 
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pagat 31 milions d’euros, superant el cost de construcció d’aquest equipament i 
insisteix en la necessitat d’arribar a un acord amb l’empresa adjudicatària per 
rescindir el contracte o millorar-ne les condicions.  

La Sra. Jaurrieta explica que és una modalitat de finançament com qualsevol 
altra que es va optar l’any 2004 i que va permetre tenir diners en líquid per poder 
fer els diferents sociosanitaris de la ciutat. A més, comenta que és una modalitat 
molt utilitzada pels governs que la Sra. Casanova coneix de prop.  

Finalment, dirigint-se a la Sra. Casanova, li proposa que demani al Sr. Montoro 
el que va dir a la Cambra dels Diputats, felicitant el tripartit i els governs 
progressistes de Barcelona per la seva magnífica gestió econòmica i financera de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

El Sr. Mestre reitera que es tracta d’un acord del 2004 per obtenir nou 
finançament per a l’ajuntament per a inversions en nous equipaments sanitaris i 
que les circumstàncies i les maneres de finançar-se les administracions han canviat 
força. Alhora, assegura que aquest contracte no és cap exemple de mala gestió 
econòmica ni ha significat cap perjudici per a l’ajuntament i pel que fa a la durada, 
retreu que el Grup Popular i el govern municipal també hagin decidit la 
privatització de la gestió dels aparcaments durant vint-i-cinc anys, així com també 
que des del Govern de Madrid s’hagin pres decisions que tindran efectes molt 
negatius i durant molt de temps.  

La Sra. Recasens afirma que no tenen cap inconvenient a revisar aquest cas, 
però ressalta que és conscient del que suposa negociar i posicionar-se en una 
concessió com aquesta i de la magnitud econòmica que té. Alhora, assegura que 
no té cap compromís al voltant d’aquesta proposició i destaca que suposaria un 
impacte econòmic sobre uns recursos ordinaris de què no disposen.  

La Sra. Casanova insisteix que pretenia posar sobre la taula un exemple de mala 
gestió econòmica del tripartit i el fet que el govern de Convergència i Unió no 
s’hagi compromès a estudiar les possibilitats per rescindir o millorar el contracte el 
converteix també en un exemple de mala gestió del govern de Trias.  

Per acabar, assegura que seguiran denunciant aquest cas i treballant per posar 
fi a aquest contracte ruïnós que acaba afectant tots els barcelonins.  

 
La Sra. Recasens expressa el vot contrari de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 

vot contrari del PSC, la Sra. Casanova expressa el vot favorable del PP, el Sr. 
Mestre expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot 
contrari d’UpB. Es rebutja. 

 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
19. La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda: 1) Rebutjar l'acord al 

que han arribat el govern municipal i la Generalitat de Catalunya, pel qual 
Barcelona rebrà el 48% de l'impost turístic recaptat a la ciutat, perquè és del tot 
insuficient. 2) Exigir a l'alcalde de Barcelona a seguir negociant amb el govern de 
la Generalitat de Catalunya per tal d'aconseguir el traspàs de la totalitat (100%) 
de la recaptació de l'impost turístic de la ciutat. 3) Concretar la dedicació d'aquests 
ingressos al nou destí acordat, referent a la protecció, preservació i recuperació de 
recursos turístics i el seu impacte en els barris de la ciutat. 

 
La Sra. Sanz explica que van saber que el govern municipal havia arribat a un 

nou acord amb el Govern de la Generalitat en relació amb la transferència de 
l’import que recapta a la ciutat de l’impost turístic.  

A continuació, explica que al seu entendre el govern municipal, davant de 
l’audiència pública, tenia la necessitat de presentar algun projecte nou en matèria 
de turisme després dels nombrosos fracassos en les negociacions en relació amb 
les polítiques i les propostes de la Generalitat i destaca que d’aquesta necessitat en 
surt el nou acord del 48 %. També esmenta que els darrers dies s’hagin anunciat 
algunes de les mesures de la Llei d’acompanyament dels pressupostos 2015 en 
relació amb els habitatges turístics i critica que es faci tot a darrera hora. En 
aquest sentit, opina que quan es parla d’habitatges d’ús turístic i d’impostos 



NÚM. 21 10-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3743 
 

turístics haurien de remetre’s al 2012 i que fa més de dos anys que aquestes 
qüestions podrien estar treballades. 

Tot seguit, opina que el fet que la Generalitat no hagi incorporat aquestes 
demandes amb anterioritat expressa el menysteniment que ha declarat la 
Generalitat al món local en relació amb l’impost turístic, ja que en cap moment ha 
tingut en compte els ajuntaments, que al final són els que han de fer front als 
efectes de l’activitat i la pressió turística. Tanmateix, afirma que aquest fet també 
denota la incapacitat de l’ajuntament de defensar els seus interessos davant 
d’aquestes modificacions. 

Quant al tant per cent acordat, opina que el que ha de negociar l’ajuntament a 
dos mesos de les eleccions és un 100 %, és a dir, 25 milions d’euros anuals, 
perquè la ciutat de Barcelona els necessita per poder compensar els efectes 
negatius del turisme. Així, considera ridícul passar del trenta i escaig al 48 % i 
assegura que no volen molles i que això és el missatge polític que ha de traslladar 
a la Generalitat, així com també que l’ajuntament necessita el 100 % per 
desenvolupar polítiques urbanístiques i socials que mitiguin els efectes negatius de 
la pressió turística.  

Finalment, afirma que amb aquesta proposició demanen rebutjar l’acord 
plantejat amb la Generalitat, exigir a l’alcalde de Barcelona que se segueixi 
negociant per aconseguir la totalitat de la recaptació de l’impost i concretar amb 
les modificacions anunciades el destí de l’impost i la dedicació d’aquests ingressos 
a la protecció, preservació i recuperació durant els propers mesos. 

La Sra. Jaurrieta afirma que votaran a favor de la proposició. Alhora, comenta 
que podria recordar el recorregut de les peticions que hi ha hagut sobre aquest 
tema i citar el canvi de posicionament que ha dut a terme el govern de 
l’ajuntament, la qual cosa al seu parer fa palesa una manca de directriu i 
d’orientació. 

Seguidament, exposa que el seu grup sempre ha considerat que l’ajuntament 
necessita el 100 % de la recaptació de la taxa turística, ja que hi ha 14 milions de 
turistes que visiten la ciutat i no hi pernocten, per la qual cosa no paguen l’impost 
però utilitzen la ciutat i usen els carrers, que necessiten serveis addicionals de 
neteja, de manteniment, etcètera. que no compensa cap altra administració. Al seu 
parer, el 48 % acordat respon a una mena de rebaixa perquè acaba el mandat i 
assegura que el seu grup no està disposat a regalar 40 milions d’euros a la 
Generalitat en qüestions d’impost turístic perquè la ciutat els necessita per 
gestionar els fluxos turístics. En aquest sentit, esmenta que el turisme és bo per a 
la ciutat, però si no disposa de recursos cada vegada és una tasca més difícil. 

El Sr. Mulleras destaca la importància que ha tingut el turisme durant aquest 
mandat i opina que s’haurien de demanar per què aquesta importància ha anat a 
més. Així, comenta que l’increment de turistes no es correspon amb l’increment 
significatiu del protagonisme públic que ha guanyat el turisme a Barcelona i opina 
que això és a causa de la mala gestió del govern municipal. Alhora, afirma que 
essent el turisme una oportunitat el govern l’ha convertit en un problema per mor 
de la seva passivitat a l’hora d’afrontar els problemes.  

A continuació, esmenta els beneficis del turisme, retreu que la gestió del govern 
no s’hagi correspost amb l’èxit que pot suposar i critica la passivitat que han 
mostrat a l’hora de fer complir les ordenances, de mantenir l’ordre públic, de 
regular les activitats econòmiques i hoteleres i d’inspeccionar les activitats 
irregulars, per la qual cosa considera que el turisme s’ha convertit en un problema 
a la ciutat.  

Tot seguit, esmenta que durant el mandat hi ha hagut moltes propostes en 
referència al turisme i comenta que això ha fet que hi hagués un canvi significatiu 
pel que fa a la gestió. Així mateix, afirma que estan d’acord amb la proposta 
d’Iniciativa per Catalunya: tant la de rebutjar l’acord amb la Generalitat del 48 % 
de l’impost turístic, com de demanar el 100 % i que aquests diners es destinin a la 
promoció econòmica i a millorar la qualitat de vida dels veïns de la ciutat. 

D’altra banda, mostra el seu desacord amb el fet que quan aquest tema arriba al 
Parlament de Catalunya Convergència i Unió i Esquerra Republicana votin plegats 
en contra de la recepció del 100 % de l’impost turístic i demana que per 



3744 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 21 10-7-2015 
 

coherència política i perquè s’aprovi votin a favor de poder gestionar la totalitat de 
l’impost turístic des de l’ajuntament.  

Finalment, insisteix en el fet que aquest impost es pugui utilitzar, a més de per 
la promoció, per a la millora de la qualitat de vida dels barris i dels veïns de 
Barcelona que pateixen l’impacte negatiu del turisme.  

El Sr. Portabella recorda que va costar molt implantar l’impost turístic i que el 
seu grup sempre l’ha defensat. Alhora, esmenta que aquest assumpte es va 
resoldre amb una negociació entre Convergència i el Partit Popular en el Parlament 
i s’arriba a l’acord que es doni el 34 % de l’impost. 

Seguidament, destaca que no es tracta d’un impost només barceloní, sinó del 
conjunt del país, per la qual cosa opina que és lògic que el gestor d’aquest impost 
en tingui una part, ja que hi posa la infraestructura i la negociació. A més, 
considera que el 34 % no era un mal acord, però destaca que si ells l’hi 
consideraven no haurien d’haver-ho aprovat.  

A continuació, exposa que en primer lloc hi ha un problema de procediment i 
que en segon lloc s’han de plantejar si estan d’acord que un impost que no és 
barceloní sigui cobrat al 100 % per l’ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, 
afirma que ells no hi estan d’acord perquè es produiria un desequilibri territorial i 
una confrontació entre els municipis turístics i els no turístics. Alhora, comenta 
que, al seu parer, el turisme és una activitat transversal i que podrien demanar 
una part de l’impost a l’Hospitalet quan els seus hotels s’omplen a causa del Mobile 
Congress, la qual cosa opina que seria ridícula. En tercer lloc, assegura que paga la 
pena centrar l’esforç en l’ús d’aquests diners, de tal manera que una part o la 
totalitat es dediqui a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, ja que per a la 
part de promoció ja existeix un organisme publicoprivat que ho fa i que rep el 50 
% de l’impost de la ciutat.  

Finalment, anuncia que s’abstindran perquè opina que cal fer una reflexió per al 
conjunt dels municipis. 

La Sra. Recasens afirma que han parlat molt del tema del turisme i recorda que 
es va fer una sessió del pacte local que va resultar molt interessant.  

Seguidament, comenta que segons el seu parer s’està gestionant un èxit, 
perquè si es tractés d’un fracàs es parlaria d’una altra cosa i assegura que la crisi i 
l’atur serien molt més greus si no tinguessin el turisme. Així mateix, afegeix que 
no és creïble que l’actual situació l’hagi creat l’actual govern i insinua que es fan 
aquestes manifestacions perquè estan en moments electorals.  

A continuació, exposa que el model publicoprivat de Turisme no l’ha inventat el 
govern actual i remarca que han estat els únics que han tingut la valentia de tirar 
endavant mesures com limitar l’entrada al parc Güell, treure els autocars de 
Sagrada Família o de Via Laietana, fer la suspensió a tota la ciutat dels habitatges 
d’ús turístic, etcètera. A més, afirma que intueix que es passaran tota la campanya 
demanant el 100 % de l’impost turístic.  

Quant als comentaris de la Sra. Sanz sobre el fet que es fan les coses a darrera 
hora, explica que totes les decisions són fruit de moltes reunions i negociacions i 
esmenta els darrers pactes amb Esquerra Republicana al Parlament, en el marc 
d’unes mesures d’acompanyament en els pressupostos, per la qual cosa opina que 
no és cert que es facin les coses a corre-cuita.  

Tot seguit, afirma que de moment tenen 40 milions d’euros, i remarca que es 
tracta d’un impost que creix, entre altres coses perquè aniran aflorant els que 
l’hauran de pagar. Alhora, afegeix que li agradaria que l’oposició aportés idees per 
preservar i millorar l’entorn, així com també garantir la convivència. Així, comenta 
que ells ja n’han posat uns quants sobre la taula i recorda que els van aprovar a la 
darrera Comissió de Govern, que són públics i que estan publicats. En aquest 
sentit, destaca que es destinen diners a casos com identificar amb eines digitals els 
habitatges d’ús turístic i veure quin comerç de proximitat tenen, quina restauració, 
etcètera. i esmenta la informació encriptada perquè els serveis d’inspecció 
sàpiguen si l’habitatge és legal o no.  

La Sra. Sanz exposa que el naixement de l’impost turístic té dos pecats 
originals. D’una banda, que l’ajuntament renunciés a desenvolupar la taxa turística 
i recorda que el seu grup ho va plantejar i que no va tenir el suport dels altres 
grups de govern en aquell moment ni de Convergència i Unió, però destaca que 
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ara s’hauria pogut tirar endavant des del principi i retreu que tampoc no 
demanessin a l’anterior govern que la desenvolupés i que totes les declaracions hi 
siguin contràries. A més, afegeix que els grups de Convergència i Unió a escala 
territorial no van demanar a la Generalitat que incorporés la veu dels ajuntaments 
i assegura que no és només Barcelona que demana el 100 % de la taxa turística.  

Tot seguit, manifesta que està d’acord amb les reflexions del Sr. Portabella i 
comenta que a Barcelona s’ha demostrat la necessitat de tenir els recursos i 
decidir on aplicar-los i ressalta que amb 80 milions podrien fer moltes més coses 
que amb 40. Alhora, afirma que la Sra. Recasens podria enviar un missatge a la 
ciutadania i dir-los que els escull a ells davant els turistes i li retreu que quan parla 
del turisme afirmi que està gestionant un èxit quan al seu parer només és un èxit 
per a segons qui, ja que també provoca precarietat i li demana què ha fet aquests 
anys per combatre-la.  

Per acabar, agraeix els vots favorables, lamenta l’abstenció d’Unitat per 
Barcelona però assegura que entén alguns els arguments. Tanmateix, retreu a la 
Sra. Recasens que no hagin treballat prou per compensar els efectes negatius del 
turisme i que no hagin tingut en compte algunes de les propostes que han fet des 
del seu grup per mitigar aquests efectes.  

La Sra. Jaurrieta assegura que no fa cap ús electoral del tema turístic i recorda a 
la Sra. Recasens que les manifestacions dels veïns de Barcelona sobre aquest tema 
no tenien precedents i li retreu que no tingués en compte el Pla estratègic de 
turisme i que només revisés el Pla d’usos de Ciutat Vella i permetés que més de 
quatre-cents hotels es poguessin instal·lar al centre de la ciutat. 

A continuació, assegura que ella va explicar les propostes a Turisme de 
Barcelona i reitera que van en dues direccions: d’una banda distribuir els beneficis 
que genera el turisme, de tal manera que la taxa turística, de la qual defensa que 
es cobri el 100 %, no es destini només a promoció i evitar el conflicte amb la 
convivència veïnal, la qual cosa passa per fer un pla de regulació per a tota la 
ciutat, tenint en compte la càrrega turística a cada barri, limitant tots els 
allotjaments turístics, etcètera.  

 
La Sra. Recasens expressa el vot contrari de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 

vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa l'abstenció d’UpB. 
S'aprova. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
20. La Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació acorda instar al govern 

municipal a establir, en el marc del Consorci de Turisme de Barcelona, un segell de 
qualitat turística per aquells portals web que acreditin que el 100% dels 
establiments que promocionen tenen la llicència d'activitat corresponent. 

 
El Sr. Portabella comenta que en aquests moments hi ha 9.606 llicències 

d’habitatge d’ús turístic a Barcelona, la qual cosa significa que hi ha hagut un 
increment del 822 %, tot i que destaca que algunes fonts estimen que la xifra 
d’apartaments turístics il·legals pot doblar aquesta quantitat. En aquest sentit, 
opina que la xifra és molt elevada i comenta que en el període 2007-2014 es van 
realitzar 4.050 inspeccions i un total de dos mil expedients, i que el 48 % eren 
il·legals, la qual cosa considera que suposa una tragèdia molt destacada. 

Seguidament, assegura que cal deixar de donar llicències, que s’han de 
perseguir els il·legals i veure com es pot evitar el descontrol amb els albergs i 
apartaments turístics il·legals i atacar d’alguna manera aquests elements, que 
considera perjudicials per a la qualitat del turista, del ciutadà, per la imatge 
turística de la ciutat i per a aquells que paguen els impostos. 

A continuació, recorda la multa que va posar la Generalitat a la pàgina web 
Airnbn, on s’oferien 12.000 habitatges com a apartament turístic i opina que això 
implica un grau d’intrusisme molt alt i que per evitar els riscos que suposa es 
podria demanar el traspàs de les competències de la Generalitat a l’Ajuntament 
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per regular i sancionar els habitatges turístics il·legals. Així, recorda que es va 
aprovar per unanimitat i espera que s’hi estigui treballant.  

D’altra banda, proposa controlar les webs que anuncien apartaments il·legals i 
premiar les bones praxis, per la qual cosa demanen que s’estableixi un segell de 
qualitat turística per als portals web que acreditin que el 100 % dels seus 
establiments tenen la llicència corresponent i que aquestes webs tinguin un 
element de distinció pública que els doni credibilitat i serveixi per informar els 
usuaris i ajudar-los a decantar-se en l’elecció, fet que donaria confiança, seguretat 
i garanties. Així, exposa que impulsar aquest segell estaria en consonància amb 
una actuació que ha anunciat el European Holiday Home Association per al conjunt 
d’Europa.  

La Sra. Jaurrieta assegura que la deixadesa i la inacció del govern per fer 
complir la normativa amb els allotjaments d’ús turístic il·legal és el que va generar 
els fets de la Barceloneta del passat estiu, fet que va provocar que després es 
fessin nou-centes inspeccions en una setmana en un sol barri. En aquest sentit, 
insisteix en la manca de contundència de l’Administració, que ha conduït a un 
seguit de males praxis a la ciutat.  

A continuació, afirma que arran d’aquests fets i ha hagut portals que han acollit 
establiments que no complien amb la normativa i opina que una bona manera de 
canviar aquesta situació seria premiar les bones pràctiques i considera que és una 
bona iniciativa que existeixi el segell de qualitat turística que proposa el Grup 
d’Unitat per Barcelona. 

El Sr. Mulleras comenta que el fet que hi hagi una altra proposició relacionada 
amb el món del turisme ratifica els seus comentaris anteriors.  

A continuació, assegura que entenen l’esperit de la proposició, però la 
consideren insuficient. Així, explica que han fet una proposta de transacció perquè 
el segell es doni a qui realment compleix uns estàndards de qualitat que haurà 
d’establir l’organisme adequat, de tal manera que això millorés el servei. Al seu 
parer, no és l’ajuntament ni cap institució pública que hagi de donar un segell a qui 
compleix amb les seves obligacions, sinó que ha d’inspeccionar i castigar aquells 
que no hi compleixen. Tot i això, afirma que està d’acord amb el segell de qualitat 
però per a aquells que tenen algun valor afegit, però no donar un premi a algú 
perquè fa el que ha de fer.  

Finalment, afirma que entén l’esperit de la iniciativa i que no hi votaran en 
contra però opina que és millorable i que haurien d’haver incorporat la seva 
transacció, per la qual s’abstendran. 

La Sra. Sanz comenta que comparteixen l’objectiu i les reflexions del Sr. 
Portabella en relació amb la problemàtica dels habitatges d’ús turístic i afirma que 
tenen identificats quins són els problemes amb els allotjaments, amb la gestió del 
model turístic, etcètera. però destaca que el canvi legislatiu que substitueix el 
règim d’autorització pel règim de comunicació prèvia ha permès que activitats que 
abans eren il·legals ara puguin ser legals. 

A continuació, assenyala elements com el telèfon 24 hores que són positius i que 
s’han de tenir en compte a l’hora d’oferir referències sobre allò que és de qualitat i 
allò que no, així com també garanties al consumidor i que pugui identificar si 
l’activitat és legal o no.  

Tot seguit, afirma que està d’acord amb la intervenció del Sr. Mulleras pel fet 
que al seu parer les bones pràctiques no són complir la legalitat, ja que complir la 
legalitat és el mínim i opina que es pot donar un afegit de qualitat. En aquest 
sentit, explica que quan es parla del segell de qualitat s’han d’afegir altres criteris, 
com ara laborals, ambientals, etcètera. i considera que els que no compleixen la 
legalitat no han de tenir manera d’operar a la ciutat.  

La Sra. Recasens explica que amb les noves competències que tenen amb 
l’impost han creat eines com ara un dispositiu que rastreja les pàgines web per 
detectar els habitatges sense llicència, la qual cosa facilita l’accés a aquesta oferta. 
També esmenta el fet que la Generalitat hagi habilitat el fet que no tenir el número 
exhibit de registre a les pàgines web és causa suficient per ser sancionats.  

Tot seguit, comenta que amb l’impost turístic han finançat un codi QR que es 
visualitzarà en els habitatges d’ús turístic i donarà informació de l’oferta del 
comerç de proximitat, de la restauració, etcètera. i que de manera encriptada els 
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serveis d’inspecció de l’ajuntament podran tenir informació de si l’habitatge té 
llicència, si ha estat inspeccionat, etcètera. Així, exposa que aquestes maneres 
ajudaran a treballar perquè no s’anunciï cap habitatge sense el número de registre, 
però com que opina que la proposta és positiva hi votaran a favor i estudiaran com 
dur-ho a terme. 

A continuació, explica que no existeixen portals d’àmbit exclusivament 
municipal, la qual cosa dificulta poder actuar, tot i que assegura que ho avaluaran 
amb Turisme de Barcelona. Alhora, comenta que la Generalitat ha previst 
categoritzar l’oferta d’habitatge d’ús turístic i que es pot crear alguna confusió 
entre la categoria que li atorgui la Generalitat i el segell de qualitat. En aquest 
sentit, afirma que els portals no poden oferir apartaments que no tinguin el 
número de registre i que es pot consensuar un codi de bones pràctiques amb el 
sector que inclogui un segell de responsabilitats. 

El Sr. Portabella agraeix els vots favorables i les reflexions. Així mateix, explica 
que la legislació per als apartaments turístics no és la mateixa a tot arreu, per la 
qual cosa des de la Unió Europea s’ha creat un segell únicament per comprovar la 
legalitat d’aquests habitatges i que atura un problema que va més enllà de la 
ciutat de Barcelona. 

Tot seguit, comenta que darrere la proposició hi ha la reflexió sobre la 
possibilitat que hi hagués un indicador de qualitat. Alhora, exposa que hi ha 
almenys quatre segells de qualitat turística, des de temes ambientals, el tipus de 
servei, etcètera. per la qual cosa s’ha decidit diferenciar els legals dels il·legals i 
que els turistes tinguin garanties. A més, insisteix que ja existeixen indicadors de 
qualitat i que el problema que hi ha a Barcelona és la il·legalitat dels apartaments i 
que cal frenar aquesta problemàtica.  

 
La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 

vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa l'abstenció del PP, la Sra. Sanz 
expressa l'abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable d’UpB. 
s'aprova. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
21. Que el Govern municipal ens lliuri en aquest punt de l'ordre del dia el 

rànquing d'esforç fiscal (o tipus impositiu efectiu), a nivell europeu i internacional, 
que apliquen les principals ciutats europees i internacionals per l'impost sobre les 
estades/pernoctacions en establiments turístics. 

 
La Sra. Jaurrieta demana que els lliurin el rànquing d’esforç fiscal dels tipus 

impositius al nivell europeu i internacional que hi ha amb l’impost de les estades 
turístiques. 

La Sra. Recasens explica que han mirat la resta de Catalunya, Barcelona, 
Amsterdam, París, Venècia, Florència, Berlín, entre molts d’altres i que hi ha un 
ventall entre ciutats i països que apliquen un import fix o un import variable. 
També esmenta el factor de si els menors de dotze, deu o divuit anys paguen o no. 
Tot i això, comenta que com que és tard i no ho té en format per passar-ho a la 
secretària, ho prepararà per fer-li arribar al dia següent.  

El President esmenta que faran un pacte de diferit i que en vint-i-quatre hores la 
regidora es compromet a fer-l’hi arribar a la secretària i que la secretària 
s’encarregarà de lliurar-ho als grups municipals.  

La Sra. Jaurrieta remarca que el prec demanava que es lliurés en la comissió, 
però que accepta que ho lliurin al dia següent. Tanmateix, comenta que les ciutats 
que han pogut observar tenen un impost molt més elevat que Barcelona, la qual 
cosa ha de fer reflexionar sobre el fet que el fet que un import que d’origen hagi de 
ser municipal, com la taxa turística, hauria d’inspirar per al que queda de govern a 
actuar en aquesta línia.  
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Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
22. Que se'ns faciliti l'estat d'execució dels ingressos i de les despeses (incloses 

inversions) del pressupost 2014 de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre 
de 2014 i a 28 de febrer de 2015, com també de cadascun per separat dels 
pressupostos de 2013, 2012, 2011 i anys anteriors a 31 de desembre de 2014, així 
com del pressupost 2015 a 28 de febrer de 2015, tot detallat per partides 
pressupostàries (orgànic a 4 dígits, econòmic a 5 dígits i funcional a 5 dígits). 
Sol·licitem que se'ns lliuri també per via electrònica (format Excel). 

 
El Sr. Mulleras exposa que demanen les liquidacions d’anys anteriors per 

conèixer l’evolució dels cobraments i despeses durant aquests anys, ja que no ho 
van poder analitzar quan es va fer el compte general. Alhora, demana la liquidació 
de 2015-2015, perquè afirma que no tenen el desglossament de les diferents 
partides i conceptes pressupostaris.  

La Sra. Recasens assegura que la hi faran arribar perquè sempre s’han respectat 
els drets de l’oposició a la informació. Alhora, afegeix que per a les liquidacions 
dels exercicis 2011, 2012 i 2013 hi va haver onze assessors revisant el compte 
general i accedint a tota la informació oportuna. 

El Sr. Mulleras agraeix l’acceptació del prec i demana que es faci al més aviat 
possible i que espera que a la Junta de Portaveus ja hi puguin anar amb la 
informació. A més, demana que sigui en format Excel. També comenta que 
sol·liciten les declaracions anteriors per veure si hi ha hagut pagaments i 
cobraments i recorda que ja ho van demanar quatre anys abans i que el govern 
anterior ho va facilitar.  

La Sra. Recasens respon que ho faran en les condicions que marca el decret i la 
Junta de Portaveus, tal com està regulat en el ROM.  

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
23. Que el Govern municipal lliuri, per escrit, en aquesta Comissió, el 

desenvolupament del programa Bons Compromís durant el 2014 i el 2015, 
especificant el nombre d'empreses que s'hi han acollit, els recursos destinats i el 
nombre de treballadors i treballadores beneficiats. 

 
La Sra. Recasens comenta que no sap si té la informació per lliurar-la per escrit. 
Seguidament, exposa que pel que fa a les persones majors de quaranta anys 

que estiguin en atur més de dotze mesos, hi ha 840 contractes.  
La Sra. Sanz demana a quin període fa referència.  
La Sra. Recasens respon que deu fer referència als anys 2014 i 2015 i que no 

disposa de la informació per separat i insinua que no s’ha formulat bé la pregunta. 
Seguidament, afirma que pel que fa a les persones en atur i amb dificultats 

especials d’inserció en el mercat laboral s’han fet 300 contractes i quant als plans 
de formació i capacitació per a les persones amb dificultats especials d’inserció 
s’han fet 200 contractes.  

D’altra banda, afegeix que des de la data de la publicació de les bases, el 17 de 
novembre de 2014 i fins al 16 de març de 2015, s’han entrat sol·licituds d’ajuts per 
a 108 contractes mitjançant la web de gestió del programa Barcelona es 
compromet, 68 de les quals s’han formalitzat realitzant el registre obligatori de la 
sol·licitud a una oficina d’atenció al ciutadà. A més, explica que dels 68 contractes 
hi ha el desglossament en funció de si són majors de quaranta anys, en risc 
d’exclusió social o del tercer sector i assenyala que seixanta corresponen a 
empreses i vuit al tercer sector, mentre que 41 són aturats de llarga durada 
majors de quaranta anys, vint en risc d’exclusió social i set del tercer sector. 
També comenta que 35 de les 68 han estat validades, nou refusades i 24 estan 
pendents i que per sexe hi ha 27 homes i 41 dones. En aquest sentit, afirma que la 
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Sra. Sanz deu estar contenta. Així, assenyala que segons els estudis n’hi ha 47 
amb estudis bàsics, deu amb estudis de nivell mig i onze amb estudis superiors i 
que 62 són de nacionalitat espanyola i sis de nacionalitat estrangera, mentre que 
32 són de treball indefinit i 27 de treball temporal.  

El President opina que és impossible interpretar aquestes dades i demana que 
les puguin traspassar a tots els grups. 

La Sra. Sanz comenta que si el seu grup demana les coses per escrit és per 
poder-les analitzar mentre els donen resposta durant la comissió i retreu que 
aquest fet ja hagi succeït altres vegades. Alhora, afirma que dels mil i escaig 
contractes que s’havien de desenvolupar des del 2014 només n’hi ha hagut 108, i 
tot i que celebra que bona part siguin per a dones, opina que són molt pocs en 
relació amb els que estava previst desenvolupar. Tot i això, assegura que 
esperaran a tenir la informació per poder-la analitzar.  

El President matisa que en la comissió les preguntes i les respostes són de 
caràcter oral i que si el govern les vol donar per escrit és voluntat del govern 
mateix, no a petició de l’oposició, de tal manera que si els donen el material per 
escrit no és per fer-lo servir com a debat en la comissió, tot i que manifesta que 
entén que en aquest cas es necessiti tenir la informació per escrit. 

La Sra. Sanz afirma que, al seu parer, hi ha una confusió sobre aquesta 
obligació i assegura que des de Secretaria mai no li han dit que no es pugui 
demanar la informació per escrit i recorda que al final de les compareixences 
s’especifica en molts casos que es demana que es lliuri la informació per escrit. 

La Sra. Recasens afirma que ella dóna la pregunta per resposta. 
La Sra. Sanz demana que si és així li respongui bé. 
El President explica que el debat tècnic el porta el president i que ell informa de 

les normes de regulació de la comissió i que ell no negarà al govern que doni més 
informació, però remarca que ja que ha aclarit les regles i que això pot canviar en 
la propera sessió de comissions.  

La Sra. Sanz demana que li torni respondre perquè no ha quedat clar.  
El President respon que tindrà l’acta amb tota la informació, perquè queda 

recollida. 
La Sra. Sanz assenyala que serà un mes després.  
 
Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
24. Quina és l'opinió del Govern municipal respecte el fet que gairebé la meitat 

dels aturats de Barcelona no cobrin cap tipus de prestació o subsidi i quina és 
l'estratègia que pensa seguir el Govern respecte aquesta situació?  

 
El Sr. Trullén comenta que el nombre d’aturats registrats a Barcelona al maig de 

2011 era de 106.774 persones mentre que al febrer de 2015 de 100.384, de tal 
manera que hi ha hagut una disminució de deu punts en la cobertura de la 
desocupació, del 61,5 % al 51,6 %. Alhora, també explica que el nombre d’aturats 
que no cobren cap prestació al maig de 2011 era de 41.108 i al febrer de 2015 de 
48.586. En aquest sentit, demana que, atès que gairebé la meitat dels aturats de 
Barcelona no cobren cap prestació o subsidi, quina estratègia pensa seguir el 
govern. 

La Sra. Recasens assegura que aquest col·lectiu els preocupa i exposa que en el 
marc de les negociacions del pressupost van debatre sobre aquesta qüestió i que 
van acordar un pla de xoc per a aturats de molt llarga durada dotat amb 4 milions 
d’euros que permetrà l’orientació, la capacitació i la formació de 26.000 persones a 
la ciutat per facilitar la seva inserció laboral. 

Seguidament, assenyala que l’objectiu numèric a què es plantegen arribar és de 
2.000 persones, que és un 8 % del públic potencial i que el pla parteix d’una 
anàlisi detallada del perfil de persones aturades d’aquest col·lectiu i de l’oferta per 
definir i dimensionar el catàleg d’accions formatives i complementàries. A més, 
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afegeix que el pla es basa en primer lloc en la formació i la capacitació dels 
participants i després es complementa amb un servei de coaching personalitzat i 
de la resta de serveis de Barcelona Activa per ajudar-los promovent la inserció 
laboral i la prospecció empresarial per veure on es pot fer la inserció.  

Per acabar, comenta la dificultat que suposa arribar a aquest col·lectiu, ja que 
solen estar desconnectats del món laboral i de les eines que existeixen, per la qual 
cosa treballen amb el SOC per tal de poder accedir a les bases de dades.  

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
25. Quin és l'import pressupostat, disposat, obligat i pagat en publicitat per part 

de l'Ajuntament de Barcelona i cadascun dels seus organismes, entitats i empreses 
municipals de l'any 2015, i a 15 de març de 2015, desglossats per mitjans i 
campanyes? Sol·licitem que se'ns lliuri també per escrit. 

 
El Sr. Mulleras explica que abans ha demanat la resposta sobre la liquidació en 

Excel perquè facilita la feina amb números i és mediambientalment més sostenible. 
Seguidament, explica que abans de la comissió li han fet arribar una pregunta 

amb un petit canvi perquè hi havia una errada amb la data i demana si ara li pot 
respondre la pregunta sobre el 2015 i sobre el 2014 en els propers dies.  

La Sra. Recasens respon que allò més mediambientalment sostenible és que ella 
digui la xifra i ell l’anoti.  

Tot seguit, explica que del pressupost de 2015, a data de 15 de març de 2015, 
el pressupost previst anual és d’11 milions, l’autoritzat 10.650.000, el disposat 
8.687.695,07 i l’obligat 379.021,81 euros. Pel que fa al desglossament per mitjans 
és en emissores de ràdio, 600.000; exterior, 700.000; Internet, 1.600.000; 
premsa diària, 6 milions; revistes, 1 milió i televisió 1.100.000 i remarca que en 
total suma 11 milions.  

El Sr. Mulleras demana sobre una xifra. 
La Sra. Recasens respon que és el pressupost de 2015 a data de 15 de març de 

2015. 
El Sr. Mulleras demana si és en publicitat de l’ajuntament. 
La Sra. Recasens respon que sí. 
El Sr. Mulleras remarca que es demanava en organismes, entitats i empreses 

municipals. 
La Sra. Recasens respon que estan recaptant informació i que no ho tenen.  
El Sr. Mulleras comenta que ell ha fet una pregunta en què demanava la 

despesa publicitària de l’ajuntament, dels organismes, entitats i empreses 
municipals a 15 de març de 2015 i destaca que abans d’entrar a la comissió ha 
explicat l’errada i ha demanat si s’acceptava la rectificació.  

La Sra. Recasens assegura que no en sabia res.  
El President confirma l’afirmació del Sr. Mulleras.  
El Sr. Mulleras insisteix que ell volia saber si s’acceptava la rectificació i comenta 

que tot i que no l’accepti el que sí que ha d’acceptar és que li han demanat per 
totes les empreses i organismes municipals i retreu que només li hagi respost 
sobre l’ajuntament. En aquest sentit, demana què pensa respondre els dies 
següents, un cop hagi recopilat la informació. 

El Sr. Angulo comenta que la pregunta que s’ha formulat fa referència a DAC i 
organismes i instituts, és a dir, a tot el grup d’ajuntament, i les resposta que s’hi 
ha donat històricament és la informació de què disposen, que és el que ha explicat 
la regidora. També afirma que ell té una pregunta que fa referència a la publicitat 
a Internet, del 28 de gener, i assegura que la resposta sempre ha estat la mateixa.  

El Sr. Mulleras afirma que això no és cert i destaca que les preguntes que han 
fet habitualment de publicitat de les empreses i organismes municipals sempre han 
obtingut resposta i recorda que quatre anys enrere ja fan formular aquesta 
pregunta i l’anterior govern municipal la va respondre. Així, insisteix que aquesta 
pregunta no s’ha respost i assegura que farà tot el possible com a regidor perquè 
el govern faciliti les informacions a què tenen dret. 
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Es contestarà per escrit. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
26. Quines accions pensa emprendre el Govern municipal per tal d'oferir la 

màxima transparència i lideratge en l'esclariment del presumpte frau fiscal que 
investiga l'Agència Tributària a Mercabarna? 

 
Tractat conjuntament amb els punts 1 i 2 de l’ordre del dia. 
 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
27. Quin és el capteniment del govern municipal sobre la preservació de 

l'activitat comercial en els establiments emblemàtics de la nostra ciutat? 
 
Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
28. Es requereix al govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l'estat d'execució del prec següent, acceptat en la sessió del 22 d'octubre de 2014: 
(M1115/12490) Que el Govern municipal desenvolupi amb caràcter d'urgència les 
regulacions de tots els espais d'ordenació singular establerts a la nova normativa 
de terrasses. 

 
La Sra. Recasens respon que s’ha procedit a l’aprovació definitiva d’un seguit 

d’ordenacions singulars per part de la Comissió Tècnica de Terrasses, però que 
estan pendent d’aprovació per part de la Comissió de Govern. Així, esmenta que es 
tracta del carrer Blai, el passeig Sant Joan, l’avinguda Mistral i l’avinguda Gaudí. 
Alhora, comenta que s’està treballant en la redacció de la resta d’ordenacions per 
portar-les a tràmit en els següents mesos, i assegura que estan especialment 
avançades les d’avinguda Diagonal, passeig de Gràcia, Paral·lel, Fabra i Puig, 
entorn del mercat del Born, carrer Enric Granados i rambla del Poblenou.  

A continuació, remarca que en cadascuna d’aquestes ordenances es van 
assentant criteris que es reproduiran en el manual operatiu que es va actualitzant i 
que ajuda en la tramitació de les ordenacions i de les autoritzacions ordinàries de 
vetlladors. A més, remarca que ho llegeix perquè no és un tema competència 
d’aquesta comissió, sinó d’Hàbitat Urbà. 

El Sr. Mulleras comenta que fan el seguiment d’un prec que es va acceptar en 
aquesta comissió. 

Tot seguit, esmenta que setze mesos enrere van aprovar una Normativa de 
terrasses que el govern no ha desenvolupat i que fa onze mesos que van presentar 
aquest prec perquè les ordenances fossin una realitat abans del 30 de juny de 
2014, fet que no ha succeït i retreu que, segons com ha explicat la Sra. Recasens, 
només n’hi hagi cinc de les trenta-dues aprovades. Així, insisteix que no han dut a 
terme el seu compromís ni han complit la seva obligació. 

A continuació, destaca que les ordenances no serveixen si no s’apliquen o si la 
seva execució traeix els aspectes fonamentals de l’Ordenança de terrasses, que 
eren facilitar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació i garantir la convivència a 
l’espai públic. Així, recorda que el seu grup va impulsar l`Ordenança de terrasses 
però que està en desacord en com s’executa, per la qual cosa demana que 
rectifiquin.  

 
Es dóna per tractat. 
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VI) Mocions 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

2105 h. 
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Acta de la sessió extraordinària de 28 d’abril de 2015, aprovada en sessió 
del Consell Municipal del 10 de juny de 2015 
 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 28 d’abril de 2015, 

s'hi reuneix la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació, sota la presidència de 
l'Im. Sr. Guillem Espriu i Avendaño. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: 
Sònia Recasens i Alsina, Raimond Blasi i Navarro, Sara Jaurrieta Guarner, Xavier 
Mulleras Vinzia, Janet Sanz Cid, Isabel Ribas i Seix i Jordi Portabella Calvete, 
assistits per la Sra. Míriam Cabruja i Escobedo que, per delegació del secretari 
general de la Corporació, certifica. 

També hi és present el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa, Interventor General. 
Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Maite Fandos i Payà, 

Antoni Vives i Tomàs, Gerard Ardanuy i Mata, Joan Trullén Thomas, Montserrat 
Sánchez Yuste, Belén Pajares Ribas, Míriam Casanova Doménech. 

S'obre la sessió a les 17.15 h. 
 

Propostes a dictaminar 
 
Propostes d'acord 
 
1. Aprovar provisionalment, segons l’Annex, i amb efectes a partir de la seva 

aprovació definitiva, la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3.13, taxes per 
serveis culturals; sotmetre els anteriors acords i el text de la corresponent 
ordenança fiscal a informació pública durant un període de 30 dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la Província, 
dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions que estimin oportunes; tenir per aprovades definitivament la 
imposició i la correlativa ordenança fiscal reguladora del tribut esmentat en el 
supòsit que no es presentin reclamacions 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU i UpB, amb l'abstenció del 

PSC i ICV-EUiA i amb el posicionament contrari del PP.  
 
2. Aprovar definitivament, atès que no s’hi han presentat al·legacions durant el 

període d’exposició pública, l’expedient 3 - 045/2015 consistent en un suplement 
de crèdit per un import de 19.250.000,00 euros i en un crèdit extraordinari per 
import de 2.900.000,00 euros, finançats amb Romanent de Tresoreria per a 
Despeses d’ús General corresponent a la Liquidació del Pressupost 2014 (aprovada 
per Decret d’Alcaldia de data 27 de febrer de 2015 i que ascendeix a 285 milions 
d’euros), de conformitat amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que 
consta a l’expedient, referència comptable 15031190 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PSC i PP, amb la reserva 

de vot d’ ICV-EUiA i amb l'abstenció d’UpB.  
 
3. Ratificar el protocol subscrit entre el Ministerio de Industria y Comercio del 

Reino de España, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, així com 
l’oferta presentada a GSMA Ltd, signada per Ministerio de Industria y Comercio del 
Reino de España, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Consorci 
de Turisme de Barcelona, Fira Internacional de Barcelona i Mobile World Capital 
Foundation per a la renovació de la designació de la ciutat de Barcelona com a 
Mobile World Capital per al període 2019 a 2023. Facultar a l’Alcalde per a la 
signatura de tots els documents derivats del punt anterior 

 
La Sra. Jaurrieta anuncia la reserva de vot i demana que els sigui lliurat el 

protocol i el contracte de l’any 2011. 
La Sra. Sanz anuncia la reserva de vot i demana que els sigui lliurat el protocol i 

el contracte de l’any 2011. 
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El Sr. Portabella anuncia el vot favorable i demana que els sigui lliurat el 
protocol i el contracte de l’any 2011. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, PP i UpB i amb la reserva 

de vot del PSC i ICV-EUiA.  
 
4. Cedir a la Generalitat de Catalunya l’ús de la primera planta de l’edifici de 

propietat municipal ubicat en el carrer de Calàbria 66 - 76, per un termini de 
trenta anys i amb caràcter gratuït, per a ubicar - hi el Centre de Formació d’Adults 
Pere Calders, d’acord amb les condicions del document annex, que s’aprova; 
sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de vint dies i, si no s'hi 
formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió d’ús; formalitzar la 
cessió en document administratiu; i facultar l'Alcaldia per a la realització de totes 
les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 
5. Cedir a la Generalitat de Catalunya l’ús dels locals municipals núms. 4 i 5 

ubicats al carrer Sas núm. 37 i dels locals núms. 6 i 7 ubicats al carrer Sas núm. 
35, per un termini de trenta anys i amb caràcter gratuït, per a ubicar - hi el Centre 
de Formació d’Adults Bon Pastor, d’acord amb les condicions del document annex, 
que s’aprova; sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de vint 
dies i, si no s'hi formulen reclamacions o al·legacions, procedir a la cessió d’ús; 
formalitzar la cessió en document administratiu; i facultar l'Alcaldia per a la 
realització de totes les actuacions encaminades a concretar, clarificar i executar el 
present acord 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els Grups.  
 

Part decisòria / Executiva 
 
Propostes d'acord 
 
6. Constituir un dret real de superfície a favor de la Cooperativa Habitatges La 

Borda SCCL respecte de la finca del carrer Constitució núm. 85 - 89, grafiada en el 
plànol annex, per un termini de setanta - cinc anys i amb caràcter onerós , per a la 
construcció i gestió, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici 
d’habitatges de protecció oficial en règim cooperatiu de cessió d’ús; 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 al·legacions, procedir a constituir el dret; formalitzar-lo d'acord 
amb les dites condicions; inscriure'l en el Registre de la Propietat; facultar 
l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions encaminades a concretar, 
clarificar i executar el present acord  

 
La Sra. Recasens expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el 

vot favorable del PSC, el Sr. Mulleras expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S'aprova. 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

17.19 h. 
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Comissió de Seguretat i Mobilitat 
 

Acta de la sessió de 19 de març de 2015, aprovada en sessió del Consell 
Municipal del 10 de juny de 2015 
 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 19 de març de 
2015, s’hi reuneix la Comissió de Seguretat i Mobilitat, sota la presidència de la 
Ima. Sra. Míriam Casanova Doménech. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. 
Srs.: Joaquim Forn i Chiariello, Eduard Freixedes i Plans, Mercè Homs i Molist, 
Raimond Blasi i Navarro, Assumpta Escarp i Gibert, David Escudé i Rodríguez, Pilar 
Díaz López, Alberto Villagrasa Gil, Oscar Ramírez Lara, Joaquim Mestre Garrido, 
Isabel Ribas Seix, Joan Laporta i Estruch, assistits pel secretari general de la 
Corporació, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Francina Vila i Valls i Immaculada 
Moraleda i Pérez 

S’obre la sessió a les 9.38 h. 
 
 

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

II) Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 

Acord de la Comissió de Govern de 25 de febrer de 2015: 
 
Únic. Autoritzar la despesa de 121.000,00 euros (100.000,00 euros import net, i 

21.000,00 euros en concepte de IVA al 21%), amb càrrec a les partides i exercicis 
corresponents del pressupost municipal, per subvencionar l’execució del projecte 
que s’indica tot seguit. Atès que aquesta subvenció es formalitza en l’exercici 
anterior al de l’inici de l’execució, se’n sotmet l’atorgament a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades d’aquest contracte a l’exercici corresponent. Atorgar una subvenció, 
mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a l’entitat Association for 
European Transport, amb número d’identificació fiscal UK 710186664, per un 
import de 121.000,00 euros (100.000,00 euros d’import net, i 21.000,00 euros en 
concepte de IVA al 21%), equivalent al 22,44% del cost total del projecte, per a la 
realització del projecte anomenat Organització de la conferència europea del 
transports els anys 2016 i 2017, amb un cost total d’execució de 445.650,00 euros 
(IVA exclòs) i una durada de 2 anys, d’acord amb els articles 22.2.c) i 28, ambdós 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’article 6.2 de 
la normativa general de subvencions. Aprovar el conveni adjunt que consta a 
l’expedient pel qual es formalitzarà l’atorgament de la subvenció i facultar, per a la 
seva signatura al Primer Tinent d’Alcalde de Barcelona, Sr. Joaquim Forn i 
Chiariello. Disposar i reconèixer l’obligació a favor de l’entitat Association for 
european transport, per un import de 121.000,00 euros (IVA inclòs). Requerir 
l’entitat beneficiària per tal que faciliti tota la informació que demani l’Ajuntament i 
que procedeixi a la justificació de la subvenció rebuda, en el termini màxim de tres 
mesos a comptar des de la data de finalització del projecte subvencionat; donar 
compte a la Comissió de Seguretat i Mobilitat. 

 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal PSC: 
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1. Que comparegui el responsable del Govern municipal que correspongui per tal 

de donar compte de les actuacions previstes en matèria de seguretat i convivència 
així com de la informació de la qual es disposi per part del Govern municipal sobre 
la macrofesta convocada a Barcelona a través de les xarxes socials per al proper 
22 d’abril. 

 
Aquest punt es tracta conjuntament el amb el punt 11, prec del grup municipal 

del Partit Popular. 
La Sra. Escarp formula la sol·licitud de compareixença. 
El Sr. Forn explica que en un mitjà de comunicació es va anunciar que s’estava 

difonent per les xarxes socials la celebració de la festa «Project X» el proper 22 
d’abril en un indret de Barcelona per determinar i amb un preu d’entre 22 i 35 
euros. 

Recorda que no és la primera vegada que han circulat per la xarxa convocatòries 
similars i subratlla que aquestes festes no s’han arribat a celebrar perquè s’ha 
impedit o perquè no s’han organitzat. També comenta que moltes vegades es 
tracta de fraus o de festes inexistents. Assenyala que la diferència és que en 
aquestes altres ocasions les festes no han tingut ressò mediàtic, però destaca que 
la Guàrdia Urbana sempre es fa ressò d’aquest tipus d’activitats des que les 
detecta. 

A continuació, es refereix a una altra convocatòria simultània, «Project X 
Sarrià», i llegeix: «han prometido acudir 6.000 personas, según la organizadora 
del evento habrá drogas, sexo y la libertad absoluta para destrozar una casa por el 
precio de 2.000 euros, en un chalet del Papiol…». Aquesta convocatòria, a parer 
seu, no té credibilitat. Assegura que sempre es treballa per fer un seguiment dels 
anuncis que sorgeixen, i aclareix que aquesta festa, tal com està anunciada, no se 
celebraria: incompliria diverses normatives i, per tant, s’emetria immediatament 
una ordre de paralització cautelar. Afegeix que el contingut publicat és susceptible 
de contravenir dos preceptes: d’una banda, l’administratiu, ja que fa promoció 
explícita del consum de l’alcohol, i, de l’altra, el relatiu a la seguretat ciutadana, ja 
que fomenta el consum de drogues. Per tot això, anuncia que la Guàrdia Urbana ja 
ha iniciat diligències d’investigació per acreditar-ne formalment l’autoria i procedir 
en l’àmbit que correspongui. 

La Sra. Escarp agraeix la informació i admet que aquesta vegada s’ha generat 
més expectativa. 

Es mostra satisfeta que la Guàrdia Urbana hagi obert diligències per determinar 
l’autoria de la convocatòria, tot i que la sorprèn que s’afirmi que no es coneixen els 
organitzadors, ja que un d’ells ha estat entrevistat a la mateixa freqüència 
municipal (Barcelona FM) i a RAC1, i que mitjançant una cerca simple a les xarxes 
socials s’arriba ràpidament a l’organitzador. També la sorprèn que es digui que la 
festa no té aparença de ser real, malgrat que s’hagi afirmat que es farà. 

Reconeix que possiblement una cosa és com s’anuncia la festa i una altra és 
com se celebra després, però assenyala que, atès que la convocatòria pot haver 
atret 12.000 seguidors, pot haver generat frau i pot generar una expectativa al 
voltant d’un local de pública concurrència, també hi pot haver un problema d’ordre 
públic o de seguretat per l’acumulació de gent que es pot sentir estafada per una 
convocatòria que finalment no es realitzi. 

Tot seguit, comenta que possiblement és un professional que es dedica a 
organitzar festes a través de llistes de convidats a les quals envia convocatòries de 
festes d’aquestes característiques. Tanmateix, destaca que en aquest cas s’ha 
produït un rebombori més important i no gens menyspreable que pot generar 
algun problema. En aquest sentit, critica el tipus d’anunci, ja que s’incita al consum 
d’alcohol o drogues i es dóna una imatge de la ciutat que no troba adient. 

Per acabar, recorda que el nom de la festa és el mateix que el de la festa 
celebrada a Houston el 2012 en què un noi va morir, i demana més rigor en les 
actuacions municipals. 

El Sr. Villagrasa agraeix les explicacions del Sr. Forn i confia que aquesta festa 
no se celebrarà. Creu que la possibilitat de celebrar festes com aquesta no és una 
bona imatge per a Barcelona, ja que és una festa descontrolada en què s’incita al 
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consum d’alcohol i drogues i a la destrucció d’un immoble. A més, afegeix que pot 
generar un problema de convivència i de seguretat. 

Assenyala que la convocatòria és versemblant, ja que es basa en una pel·lícula 
la trama central de la qual és el descontrol de la festa i el consum desmesurat 
d’alcohol i drogues. En aquest sentit, afegeix que la festa s’ha promocionat molt a 
les xarxes socials i, en opinió seva, sí que hi ha un organitzador. Dit això, expressa 
el parer que a Barcelona no es pot permetre aquest tipus d’activitats. 

Per tot això, demana que es prenguin les mesures pertinents perquè aquestes 
activitats anunciades per al 22 d’abril i el 30 de juny no se celebrin. 

El Sr. Mestre agraeix les explicacions del Sr. Forn i comenta que el Grup 
Municipal d’ICV-EUiA també ha tingut coneixement d’aquestes convocatòries a 
través dels mitjans de comunicació. 

Demana que es continuï proporcionant informació amb relació a la festa «Project 
X» com a mínim fins a finals d’abril, data de celebració de la festa. 

Tot seguit, defensa que es compleixin les normes municipals i aclareix que això 
significa que cal complir les condicions de totes les llicències d’activitats i també 
totes les normes pel que fa a l’exigència d’una autorització municipal per a 
qualsevol activitat en espais de caràcter públic. 

També es mostra preocupat i expressa el rebuig per aquest tipus de 
convocatòries pels impactes negatius que poden tenir sobre la convivència a la 
ciutat i, sobretot, sobre la salut. 

Per acabar, torna a demanar que els mantinguin informats i que el Govern 
municipal i la Guàrdia Urbana continuïn amatents. 

El Sr. Laporta agraeix les explicacions del Sr. Forn, i expressa l’opinió que no es 
pot permetre que a l’espai públic se celebrin festes de forma il·legal. 

D’altra banda, opina que les festes fan créixer com a país, però que aquest no 
és el model de festa desitjable. En aquest sentit, assenyala que hi ha prou espais 
de lleure regulats en què es podrien dur a terme esdeveniments d’aquest tipus. 

Dit això, demana al Govern municipal que es mantingui alerta per garantir que 
la festa no se celebra ni atempta contra la convivència. Creu que els responsables 
hi han de treballar i els grups municipals deixar de promocionar aquesta festa. 

El Sr. Forn coincideix amb la darrera opinió pronunciada pel Sr. Laporta. 
Repeteix que aquestes festes es convoquen constantment a les xarxes socials, 

però que en aquest cas la convocatòria s’ha difós en algun mitjà i s’ha fet més 
gran. Es mostra disposat a donar les dades necessàries, perquè la Guàrdia Urbana 
fa un seguiment d’aquest tipus de convocatòries a les xarxes socials. 

A continuació, aclareix que sí coneixen l’organitzador des d’abans que sortís als 
mitjans de comunicació, però adverteix que, malgrat que hi ha una persona que 
s’atribueix l’organització, cal anar amb compte perquè es pot tractar d’un frau. 

Assegura que estan amatents per veure com evoluciona la convocatòria i 
insisteix que aquesta festa, tal com està plantejada, no es pot celebrar per manca 
de llicència i per contravenció de diferents preceptes normatius. Afegeix que per 
poder actuar calen fets i subratlla que, en tot cas, s’està fent un seguiment de 
l’activitat d’aquestes persones i que la Guàrdia Urbana hi està treballant des de fa 
setmanes. 

La Sra. Escarp respon que entén perfectament que la Guàrdia Urbana hi estigui 
treballant des de fa setmanes, entre altres coses pel to que ha agafat la 
convocatòria. Tanmateix, assenyala que aquest to no l’han fet pujar els grups 
municipals, sinó les xarxes socials, i expressa la sensació que amb la resposta 
inicial del Govern municipal semblava que l’autoria no fos clara. 

Dit això, demana que no s’acusi ningú de fer electoralisme, ja que els grups de 
l’oposició fan la seva feina: preguntar exactament què saben i què no saben o què 
han pogut conèixer per vies diferents de les que el Govern explica. A parer seu, els 
grups municipals ho fan des de la responsabilitat i des de la comprensió que hi ha 
coses que són difícils, però que també n’hi ha que són necessàries, com ara la 
garantia de la convivència a Barcelona. 

Per acabar, demana que tots plegats prenguin consciència de quins mitjans 
utilitzen si realment volen evitar promocionar determinades activitats. 

El Sr. Villagrasa insisteix que cal estar molt alerta, i es mostra preocupat que 
aquest tipus de festa es pugui arribar a celebrar, tal com ha succeït a altres 



3758 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 21 10-7-2015 
 

ciutats. Recorda que en una xarxa social s’hi han apuntat 15.000 persones i en una 
altra, 9.000. En aquest sentit, afegeix que, si només hi assisteix un 1%, ja són 250 
persones i que, si d’aquestes 250 persones només hi va el 50% i es dedica a fer el 
que volen fer a la festa, ja hi ha un problema de seguretat i de convivència. 

Per tot això, torna a demanar que es mantinguin atents, ja que aquest tipus de 
festes s’han produït a altres ciutats fora d’Espanya amb resultats molt negatius. 
Destaca, a més, que l’obligació dels grups de l’oposició és dir-ho. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
2. Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar de quina 

és la situació actual del procediment de contractació relatiu al servei de transport 
públic de transport col·lectiu urbà de viatgers nocturns (Nitbus) de la ciutat de 
Barcelona. 

 
El Sr. Ramírez formula la sol·licitud de compareixença. 
Tot seguit, explica que aquest servei ha estat prestat per la mateixa empresa 

des de 1991, amb un molt bon servei i un índex elevat de satisfacció per part dels 
usuaris. Assenyala que el novembre de 2014 l’Àrea Metropolitana va excloure 
aquesta empresa de l’oferta i no s’han pogut valorar les diferents ofertes existents. 
Recorda que aquesta qüestió s’ha portat primer al Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic i després al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb un 
contenciós administratiu en què s’han demanat mesures cautelars de suspensió de 
l’adjudicació. 

A continuació, expressa la seva preocupació perquè no es pugui garantir 
d’alguna manera el servei nocturn de les onze línies del Nitbus. En aquest sentit, 
comenta que moltes línies nocturnes es van quedar sense servei i que el 12 de 
febrer ja es van produir mobilitzacions dels treballadors de l’empresa que ha 
prestat el servei fins ara. També es mostra preocupat per l’afectació laboral que es 
pot derivar d’aquesta situació, i expressa el desig que no es converteixi en un 
problema judicial i que, per tant, la contractació no s’allargui, amb els conseqüents 
problemes per al servei i els costos addicionals que es poden derivar de les 
diferents pròrrogues, convenis, etc. 

Per acabar, demana informació al Sr. Forn sobre la situació d’aquesta 
contractació. 

El Sr. Forn confirma que s’ha produït un recurs contenciós administratiu per part 
de TUSGSAL contra la decisió del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i 
que aquest recurs ha estat admès a tràmit. Assenyala que aquest va ser un dels 
factors que des de l’Àrea Metropolitana es va valorar per no tirar endavant el 
contracte fins que no es prengui una decisió sobre les mesures cautelars, cosa que 
pot trigar entre dos i tres mesos. 

Aclareix que s’aplica la doctrina del Tribunal Constitucional, en la interpretació 
de l’article 24 de la Constitució, sobre temes de tutela judicial efectiva, i per això 
creu que és una mesura preventiva en espera de saber si s’admeten o no les 
mesures cautelars. Considera que això entra dins de la normalitat, que aquesta 
explicació dels serveis jurídics de l’Àrea Metropolitana és correcta, i que cal esperar 
a veure si es prenen en consideració les mesures cautelars o no. 

Dit això, assenyala que aquest tema és competència de l’Àrea Metropolitana i 
que aquesta compareixença s’hauria hagut de formular a l’Àrea Metropolitana. A 
més, recorda que la suspensió es tractarà al Plenari de la setmana següent. En 
aquest sentit, demana que es respectin els llocs on els grups municipals tenen 
representació. 

El Sr. Ramírez agraeix les explicacions del Sr. Forn i admet el seu comentari pel 
que fa a l’administració responsable d’aquesta contractació. Tanmateix, assenyala 
que es tracta d’un servei de transport públic urbà nocturn que afecta Barcelona. A 
més, subratlla que el Grup Municipal del PP no forma part del Govern de l’Àrea 
Metropolitana i no ha rebut els detalls d’aquesta contractació i del que ha succeït 
durant la seva tramitació. Afegeix que després d’haver registrat aquesta 
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compareixença —l’única via de què disposaven—, els va arribar l’ordre del dia de la 
Comissió de l’Àrea Metropolitana, amb un punt en què s’informava sobre la 
suspensió d’aquest procediment. 

A continuació, anuncia que el Grup Municipal del PP ha presentat una pregunta 
per al proper Plenari metropolità per conèixer l’abast de la tramitació d’aquest 
expedient des del punt de vista de l’Àrea Metropolitana. 

Dit això, afirma que estan d’acord que cal garantir totes les garanties jurídiques, 
segons l’article 24 de la Constitució espanyola, i que s’han de respectar les 
decisions judicials. No obstant això, demana que en el futur els informin de la 
situació d’aquesta contractació, que pot afectar el servei del transport nocturn a 
Barcelona. En aquest sentit, repeteix que el 12 de febrer hi va haver 
mobilitzacions, i observa que, en funció de les decisions judicials, es poden produir 
incidències en el servei. 

Per tot això, demana que se’ls informi dels dispositius o protocols d’actuació per 
reforçar aquest mitjà de transport que el Govern municipal ha previst de cara al 
futur, i pregunta si s’ha fet un contracte negociat nou i, en cas afirmatiu, per quin 
període de temps i per quin import. 

El Sr. Mestre opina que tots els grups municipals han estat informats d’aquesta 
qüestió perquè a l’Àrea Metropolitana s’han anat prenent acords amb relació al 
concurs per a la concessió del Nitbus a la zona del Barcelonès nord. 

En aquest sentit, recorda que el Ple del Consell Metropolità ha anat prenent 
acords des del 17 de desembre de 2013 —en què es va comunicar a TUSGSAL que 
tenia l’obligació de continuar prestant el servei fins que es fes la licitació— i fins a 
la comissió informativa recent que anirà al Consell Metropolità del dimarts següent 
—en què s’ha decidit suspendre el procediment fins que es resolguin les mesures 
cautelars establertes pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Per tot això, opina que en l’àmbit metropolità s’ha informat suficientment 
d’aquesta qüestió a tots els grups, independentment de si formen part del Govern 
o de l’oposició. A més, assegura que hi ha hagut transparència i correcció en el 
procés, que és complex, i que pel que fa a l’adjudicació, tot és prou clar. 

El Sr. Laporta expressa l’opinió que cal esperar la resolució del jutge i que, en 
funció del que aquest decideixi amb relació al recurs que ha presentat l’empresa, 
es tractarà de resoldre aquesta qüestió d’una manera àgil i diligent. 

 
Es dóna per tractada. 
 

III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
3. Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública 

del Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2013-2018, d’acord amb l’informe de la 
Direcció de Serveis de Mobilitat que consta a l’expedient i, a efectes de motivació, 
s’incorpora a aquest acord; aprovar definitivament l’esmentat Pla de mobilitat 
urbana de Barcelona pel període 2013-2018, tot declarant expressament, als 
efectes previstos a l’article 25.7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes, que s’ha pres en consideració l’informe de 
sostenibilitat ambiental, la memòria ambiental del pla així com la resolució 
TES/224/2015, d’11 de febrer, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, per la qual s’emet la declaració ambiental estratègica del 
Pla de mobilitat urbana de Barcelona. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya en els termes establerts a l’article 28 de la Llei 
esmentada. 

 
El Sr. Freixedes comença explicant que aquest és un altre tràmit per aprovar el 

Pla de mobilitat urbana de Barcelona. Assenyala que l’expedient que hi ha a 
Secretaria és incomplet, ja que falta donar veu als municipis metropolitans, i 
aclareix que aquest darrer tràmit s’està corregint i que el dimarts següent s’haurà 
completat l’expedient. 
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Dit això, cedeix la paraula al Sr. Gomila. 
El Sr. Gomila recorda que, després de la seva aprovació inicial, el Pla de 

mobilitat es va sotmetre a un període d’informació pública més llarg del que era 
estrictament reglamentari perquè hi hagués més marge per presentar propostes i 
al·legacions. Informa que se’n van presentar 234, procedents de 15 entitats 
diferents, i afegeix que, a més de rebre formalment per escrit aquestes 
al·legacions, s’han mantingut reunions amb pràcticament totes aquestes entitats 
per conèixer els matisos de les al·legacions i poder complementar i explicar amb 
detall el Pla de mobilitat. 

Pel que fa al resultat d’aquest procés, assenyala que s’ha considerat que el 10% 
d’aquestes al·legacions són reflexions sobre la mobilitat que no es poden aplicar 
directament sobre el document; que el 68% de les al·legacions s’ha considerat 
positivament, i que el 22% de les al·legacions no s’ha considerat. Comenta que el 
document s’ha modificat i que en un annex del Pla s’inclou la informació detallada 
de cada al·legació, amb el nom de l’entitat i el tipus d’acció que ha comportat, si 
escau. 

Per acabar, destaca que el Pla té l’objectiu que la mobilitat a la ciutat sigui més 
segura, més sostenible, més eficient i més equitativa. Per això, en demana 
l’aprovació definitiva. 

El Sr. Escudé creu que aquest tràmit és molt important, i agraeix la feina de les 
entitats que formen part del pacte, així com la feina del Govern, que ha tingut la 
porta oberta per treballar conjuntament. També agraeix que no s’hagi exclòs la 
possibilitat que el tramvia pugui anar per la Diagonal, una qüestió que, al seu 
parer, era prioritària. 

Tot i així, admet que encara tenen alguns dubtes i anuncia que es reservarà el 
vot per poder continuar estudiant el document. A tall d’exemple, fa referència a la 
visió zero amb els accidents i diu que no queda clar si es tracta d’un objectiu últim 
o d’una filosofia. Amb relació a aquest dubte, expressa el desig que el regidor el 
resolgui avui mateix. 

El Sr. Ramírez també agraeix la feina feta per part dels tècnics de l’Ajuntament 
de Barcelona i les aportacions de les entitats i dels col·lectius en el procés 
d’informació pública i en el procés participatiu previ a l’aprovació inicial. 

Dit això, avança que el Grup Municipal del PP no donarà suport a aquest Pla de 
mobilitat urbana 2013-2018 perquè considera que aquesta aprovació arriba massa 
tard. Afegeix que, a més, es basa en una anàlisi amb dades de 2011 i creu que 
caldria adaptar les dades a la nova realitat. Admet que està a favor dels objectius 
generals del Pla i reconeix que el Govern ha acceptat gairebé la meitat de les 
al·legacions presentades pel Grup Municipal del PP. Tanmateix, lamenta que no 
s’hagin acceptat les més substancials, relacionades amb el repartiment modal i 
l’adaptació a la realitat existent, una zona de mobilitat turística, la incorporació 
d’un apartat especial per a la motocicleta i algunes qüestions relatives a les 
superilles i l’afectació sobre el comerç de la ciutat. 

Quant al tramvia, afirma que no ha vist que aquest tema es recollís en el 
document, però es compromet a revisar l’expedient amb més deteniment abans 
del Plenari. Recorda, però, que en aquesta Comissió es va aprovar per majoria una 
proposta del Grup Municipal del PP en què s’assumia el compromís de descartar 
definitivament que el tramvia es connectés per la Diagonal, i demana al Govern 
que compleixi els compromisos i les proposicions aprovades per majoria en 
aquesta Comissió. 

El Sr. Mestre assenyala que, amb el dictamen d’aquesta Comissió, se situen en 
el tram final de l’aprovació del Pla de mobilitat urbana per al període 2013-2018. A 
parer seu, és un pla que contribueix a definir un model de ciutat i respon, en línies 
generals, a la voluntat que Barcelona sigui una ciutat amb una mobilitat sostenible 
i segura. 

A continuació, valora positivament que en el Pla es reconegui la necessitat de 
reduir el trànsit privat dins la ciutat i que això es concreti amb una reducció del 
21% de la quota del vehicle privat. També valora positivament que aquest descens 
vagi acompanyat d’un increment de quota dels modes de mobilitat sostenible (un 
increment del 3,5% del transport públic, del 10% dels desplaçaments a peu i del 
67% dels desplaçaments amb bicicleta). 
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Tot seguit, demana al Govern municipal que es compleixin aquests objectius, 
que significaran un canvi real en la mobilitat de la ciutat si finalment esdevenen 
una realitat. Per això, insisteix a demanar al Govern que sigui ferm en la defensa 
d’aquests objectius, que tenen molt a veure amb la salut dels ciutadans de 
Barcelona i amb un repartiment més democràtic de l’espai públic a la ciutat. 

Dit això, recorda que durant aquest mandat el Grup Municipal d’ICV-EUiA ha 
expressat diverses vegades el seu desacord amb relació a les polítiques de 
mobilitat del Govern municipal. En opinió seva, ha mancat lideratge polític de 
l’Ajuntament de Barcelona en l’exigència d’inversions en transport públic col·lectiu, 
que són fonamentals per a la mobilitat de la ciutat i un dret de la ciutadania. Com 
a exemple, fa referència a l’arribada del metro als barris de la Marina i la Zona 
Franca. 

També critica que el Govern municipal confiï massa en solucions de mobilitat 
vinculades exclusivament al vehicle elèctric que, malgrat que resol algunes 
qüestions, no en resol unes altres d’importants, com l’ús i el repartiment 
democràtic de l’espai públic. 

Recorda, a més, que el seu grup municipal ha denunciat la privatització de la 
gestió dels aparcaments públics municipals en l’àrea central de la ciutat per als 
propers 25 anys, fet que afecta directament la regulació de la mobilitat a partir 
dels aparcaments públics i el paper que representen en aquesta regulació. Afegeix 
que també han denunciat els increments abusius de les tarifes del transport públic 
col·lectiu, que afecten la mobilitat amb transport públic col·lectiu a la ciutat, com 
també la reducció del servei d’autobús que s’ha produït durant aquest mandat. 
Assenyala que totes aquestes decisions les ha pres el Govern municipal actual, ja 
sigui a l’Ajuntament, en altres administracions o d’acord amb el Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 

A continuació, afirma que el Grup Municipal d’ICV-EUiA ha presentat 49 
al·legacions a aquest Pla de mobilitat urbana per avançar en alguns aspectes que, 
a parer seu, són essencials, com ara garantir la plena accessibilitat i el confort a 
les voreres i als espais per als vianants. Per això, demana que hi hagi el 
compromís clar d’eliminar progressivament l’aparcament de motos a la vorera. 

Assenyala que també han presentat al·legacions per ampliar i millorar la xarxa 
d’itineraris per a la bicicleta; per reclamar més compromís i més acords entre les 
administracions per fer efectives les infraestructures pendents de transport públic 
col·lectiu a Barcelona; per millorar totes les propostes de mobilitat turística a la 
ciutat, i per revisar i millorar la gestió de l’estacionament en superfície, entre 
altres. 

Dit això, comenta que el Govern ha assumit algunes d’aquestes al·legacions, 
però que algunes altres no han estat assumides o ho han estat parcialment, i 
expressa el desig que es pugui estimar una part important de les que no han estat 
estimades. 

En darrer lloc, anuncia la reserva de vot del seu grup. 
El Sr. Laporta manifesta la voluntat de revisar amb deteniment el text resultant 

després de les al·legacions acceptades abans de posicionar-se, però valora 
positivament que s’hagi treballat amb les entitats del sector, així com l’esforç i la 
bona feina que s’ha fet per elaborar aquest Pla. 

Dit això, expressa la reserva de vot del Grup Municipal d’UpB, que es 
posicionarà al Plenari. 

El Sr. Freixedes afirma que el Pla de mobilitat urbana és el resultat de l’esforç 
col·lectiu de molta gent, que agraeix. Considera que aquest esforç també l’han fet 
els grups de l’oposició i que, per tant, aquest Pla de mobilitat ha d’anar molt més 
enllà dels plantejaments que representen el Govern municipal. En aquest sentit, 
sosté que s’ha fet un document que permet fixar el full de ruta per als propers 
anys pel que fa a la mobilitat. 

Pel que fa al tramvia en concret, recorda que el Grup Municipal del PSC va 
demanar que la ciutat apostés per unir les dues xarxes. Explica que en el Pla de 
mobilitat urbana es diu que la unió s’ha de fer, però, d’acord amb el Pla director 
d’infraestructures, s’ha de fer per l’Eixample. Afegeix que això no és contradictori 
amb els acords previs i permet que el tramvia pugui passar per la Diagonal i que la 
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unió es faci en un altre lloc. En aquest sentit, creu que el Pla de mobilitat fixa uns 
objectius compartits. 

Amb relació a la seguretat, afirma que s’ha avançat molt en el tràmit 
d’al·legacions i que s’ha establert un objectiu molt més ambiciós. 

Quant a una mobilitat sostenible, eficient i equitativa, assegura que són 
conceptes amb els quals tots se senten còmodes i, per això, es mostra convençut 
que continuaran treballant amb els grups municipals d’ICV-EUiA i UpB. 

Dit això, demana al Grup Municipal del PP que es replantegi el fet 
d’autoexcloure’s d’un possible acord que vagi més enllà. En aquest sentit, expressa 
la voluntat de mantenir-se obert a negociar sense oblidar el moment processal en 
què es troben, en què ja hi ha uns objectius bàsics fixats. 

Per acabar, s’ofereix per fer aclariments sobre el document. 
El Sr. Ramírez respon que el Grup Municipal del PP no s’ha autoexclòs de la 

participació en l’elaboració d’aquest document i recorda que hi va presentar 15 
al·legacions. Torna a agrair que el Govern n’hagi acceptat i incorporat algunes, i 
destaca que el Grup Municipal del PP ha participat en l’elaboració del Pla de 
mobilitat urbana i ha assistit a totes les taules sectorials. Tanmateix, fa una 
distinció entre la participació i el sentit del vot. 

D’altra banda, comenta que atès el poc temps de què han disposat des de la 
recepció del document, no han pogut valorar-lo en profunditat. 

Dit això, insisteix en el tema del tramvia, al marge del que es digui en el Pla 
director d’infraestructures. Repeteix que hi ha un compromís per part del Govern 
municipal de descartar definitivament la connexió per la Diagonal, i recorda que en 
la consulta de la Diagonal hi havia tres opcions —dues d’elles amb tramvia— i que 
més d’un 80% de la població va dir que no volia el tramvia per la Diagonal. 

Per acabar, subratlla que en aquest mandat s’ha posat en marxa i s’ha finalitzat 
una reforma de la Diagonal que descarta definitivament la connexió del tramvia 
per la Diagonal, i per això es mostra sorprès que aquesta connexió es torni a posar 
sobre la taula. 

El Sr. Mestre aclareix que en la consulta de la Diagonal va dir que no al tramvia 
per la Diagonal el 80% dels que van participar en la consulta i no la majoria dels 
ciutadans de Barcelona. Afegeix que es va fer una consulta i el Govern municipal 
en va respectar els resultats, però observa que les situacions canvien. A més, 
recorda que el Grup Municipal d’ICV-EUiA i altres grups han defensat la connexió 
de les dues línies de tramvia, connexió avalada per estudis tècnics. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CIU, amb la reserva de vot del 

PSC, ICV-EUiA i UpB i amb el posicionament contrari del PP.  
 
4. Ratificar el decret d’alcaldia, de 4 de març de 2015, pel qual s’atorga la 

medalla d’honor al mèrit en la categoria de bronze a les persones que figuren en la 
relació adjunta, amb els beneficis establerts a l’article 5 del Reglament d’Honors i 
Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei d’Extinció 
d’Incendis, de 17 de setembre de 1976, en reconeixement de la seva participació 
en la intervenció núm. 14031605, efectuada el dia 11 de novembre de 2014 al c/ 
Bou de Sant Pere, 12, de Barcelona, en el rescat de dues persones atrapades per 
l’esfondrament de dos pisos produït per una explosió de gas. 

 
La Sra. Casanova formula la proposta d’acord. 
La Sra. Escarp hi vota a favor. 
El Sr. Ramírez hi vota a favor. 
El Sr. Mestre hi vota a favor. 
El Sr. Laporta hi vota a favor. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups.  
 
5. Ratificar el decret d’alcaldia de 4 de març de 2015 pel qual s’atorga la 

medalla d’Honor al sofriment en la categoria d’argent als membres del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona que 
figuren a la relació adjunta, amb els beneficis establerts a l’article 5 del Reglament 
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d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei 
d’Extinció d’Incendis, de 17 de setembre de 1976, per les lesions que van patir 
arran de l’accident sofert en acte de servei el 15 de febrer de 1980 al c/ Sant Elies, 
núm. 10 baixos, provocant baixes amb un període mínim de 60 dies. 

 
La Sra. Casanova formula la proposta d’acord. 
La Sra. Escarp hi vota a favor. 
El Sr. Ramírez hi vota a favor. 
El Sr. Mestre hi vota a favor. 
El Sr. Laporta hi vota a favor. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups.  
 

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 PSC: 
 
6. La Comissió de Seguretat i Mobilitat acorda: 1. Instar el Govern municipal a 

que porti a terme les gestions oportunes per tal d’arribar a un acord amb la part 
social del Cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 2. Instar el Govern municipal a 
donar trasllat als agents i caporals adscrits al subgrup professional C2 al subgrup 
professional C1 tal com estableix la legislació vigent. 

 
La Sra. Escarp comença dient que creu que és la tercera vegada que el Grup 

Municipal del PSC presenta en aquesta sala iniciatives i preguntes al voltant del 
conflicte de la plantilla de la Guàrdia Urbana. D’altra banda, afegeix que aquest 
conflicte ha generat una unitat sindical potenciada pel mateix Govern quan no ha 
ofert cap sortida a aquest procés de negociació. 

Destaca que, després d’una reunió de 6 hores celebrada el dia anterior i segons 
els comunicats dels tres sindicats de la Guàrdia Urbana, la mateixa Administració 
ha trencat les negociacions sense oferir cap sortida, malgrat que els tres sindicats 
han fet una proposta conjunta. 

Continua explicant que hi ha dos conflictes: el que sorgeix arran d’una 
modificació de les condicions laborals de Bombers i el relacionat amb les condicions 
de seguretat individuals i col·lectives que es plantegen a causa dels atemptats 
terroristes i gihadistes. 

Per tot això, presenta aquesta proposició, perquè ja hi ha hagut manifestacions i 
perquè hi ha una amenaça de vaga o de cobriment escàs dels serveis tots els caps 
de setmana entre l’últim de març i l’últim d’abril. 

També adverteix que alguns sindicats han denunciat que una de les raons per 
accedir a la unitat de platges és haver posat moltes multes. 

Per acabar, demana que els subgrups professionals C2 passin al C1, tal com 
estableix la legislació vigent, aprovada després de la Llei d’acompanyament de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

El Sr. Villagrasa hi vota a favor. 
En opinió seva, les reivindicacions dels sindicats són força assumibles per part 

de l’Administració. Destaca, a més, que els tres sindicats s’hagin posat d’acord per 
fer una proposta de mínims. 

D’altra banda, coincideix amb la Sra. Escarp que hi ha un problema de 
condicions laborals i un altre relacionat amb les condicions de seguretat. Creu que 
ambdues peticions són assumibles pel Govern municipal, i comenta que no s’ha 
arribat a un acord per una diferència del 5% de l’Administració. Per això, demana 
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al Govern que revisi aquest 5% i que tingui en compte les condicions laborals i 
l’esforç de la Guàrdia Urbana per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i la 
seguretat dels mateixos agents a l’hora de fer la seva feina. 

El Sr. Mestre hi vota a favor, i insisteix en la necessitat que el Govern municipal 
assoleixi un acord amb els sindicats de la Guàrdia Urbana pel que fa a les 
reivindicacions laborals que plantegen els tres sindicats i també pel que fa a la 
seguretat dels agents de la Guàrdia Urbana. A parer seu, és necessari i urgent 
arribar a aquest acord per garantir que la Guàrdia Urbana presta el seu servei de 
manera adequada. 

Pel que fa al trasllat d’agents i caporals del subgrup C2 al subgrup C1 per 
equiparar-se amb altres cossos, comenta que el Parlament ha aprovat molt 
recentment una modificació de la Llei de policies locals, amb una disposició 
addicional setena en què s’estableix aquest trasllat. Per això, demana que el 
Govern municipal apliqui la llei aprovada pel Parlament de Catalunya i satisfaci 
aquesta reivindicació. 

Per acabar, demana al Govern municipal que treballi amb voluntat d’acord per 
resoldre el conflicte laboral existent a la Guàrdia Urbana, amb l’objectiu de 
resoldre’l de manera ràpida per garantir la prestació del servei que la Guàrdia 
Urbana ha d’oferir a Barcelona. 

El Sr. Laporta afirma que és imprescindible que s’arribi a un acord i que això és 
responsabilitat del Govern municipal. Per això, exigeix que es reprenguin les 
negociacions. Recorda que existeix el precedent de l’acord amb els Bombers i 
suggereix que potser la Guàrdia Urbana també el veu bé. Per això, insisteix que cal 
recuperar el diàleg amb tothom i que el servei de Guàrdia Urbana no es vegi 
afectat per aquestes qüestions, ja que els ciutadans en sortirien perjudicats. 

Quant a la segona part de la proposició, fa referència a la Llei d’acompanyament 
de pressupostos que modifica la Llei de policies locals, en què en la disposició 
addicional setena s’estableix que les categories d’agent i caporal, a efectes 
administratius de caràcter econòmic, s’han de reclassificar: del grup C2 al grup C1. 
Per això, demana a l’Ajuntament que s’adapti a aquesta modificació de la llei i 
regularitzi la situació dels agents de la Guàrdia Urbana. 

Per tot això, hi vota a favor. 
El Sr. Forn hi vota a favor i explica que els dos punts de la proposició són 

precisament el que el Govern està fent. 
En primer lloc, assegura que en les darreres setmanes s’han reprès les 

negociacions amb la part social pel que fa a les condicions laborals i econòmiques, 
atesos els problemes relatius a les mesures de seguretat tant de les 
infraestructures com dels agents. 

En aquest sentit, afirma que hi ha el compromís d’adquirir armilles antipunxada i 
antibala, a més d’estris de seguretat personal, i de revisar les mesures de 
seguretat en tots els accessos a les dependències policials. Afegeix que s’ha arribat 
a un acord general sobre alguns aspectes però que hi ha desacord en algun punt, 
de manera que s’està negociant per poder arribar a un acord general. 

En segon lloc, exposa que els efectes d’aquesta assimilació a l’Ajuntament seran 
merament formals, atès que a partir dels acords signats amb la representació del 
personal funcionari corresponents als anys 2004 i 2012 ja es van aplicar els 
efectes econòmics d’aquesta mesura de forma progressiva: en primer lloc, les 
diferències corresponents a la retribució del sou base i, en segon lloc, les 
diferències derivades dels triennis. 

Explica que per tancar formalment aquest procés de classificació dels agents i 
caporals del grup C1 mancava aquesta modificació legal. Afegeix que quan el 
Govern municipal va conèixer aquesta tramitació ja va informar la part social, i 
afirma que ja s’està preparant la modificació del Sistema d’ordenació municipal 
(SOM) per adaptar els llocs de treball i les taules retributives d’acord amb aquesta 
modificació. Afegeix que la modificació es durà a terme després de constituir la 
mesa de funcionaris que resulti de les properes eleccions sindicals. 

La Sra. Escarp agraeix el suport de tots els grups municipals i la predisposició 
del Sr. Forn a donar-hi suport. També expressa el desig que aquesta mateixa 
predisposició sigui present en les negociacions, i assenyala que en qualsevol acord 
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hi ha d’haver la possibilitat de fer efectius els compromisos adquirits amb la part 
social. 

D’altra banda, lamenta que cada vegada que vinguin a la Comissió hi hagi una 
reunió en marxa i que les negociacions s’hagin trencat aparentment per part de 
l’Administració. 

El Sr. Villagrasa es mostra satisfet que la negociació estigui oberta, però 
assenyala que cal ratificar-ho al Ple. Per això, demana que el Sr. Forn demani bona 
predisposició als negociadors perquè arribin a un acord final favorable per a totes 
les parts. 

El Sr. Forn respon que no sap si s’ha de ratificar en un Ple, però aclareix que el 
Govern municipal no anirà amb presses. En aquest sentit, remarca que les 
negociacions requereixen temps. 

 
El Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Escarp expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Villagrasa expressa el vot favorable del PP, el Sr. Mestre 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
7. La Comissió de Seguretat i Mobilitat acorda instar l’Ajuntament de Barcelona 

a que a l’avinguda Diagonal, entre passeig de Gràcia i Francesc Macià s’apliquin, 
entre d’altres, les mesures necessàries per: - Que les zones per a càrrega i 
descàrrega dels carrils laterals de l’avinguda Diagonal, estiguin reservades per a 
l’aturada dels veïns en l’horari de cap de setmana, des de dissabte a les 14:00 
hores a dilluns a les 8:00 hores (estacionament lliure actualment en aquest 
horari). - Garantir els girs per tal de permetre la connexió als carrers de l’Eixample 
i Sarrià-Sant Gervasi i impedir majors aglomeracions de trànsit als carrers 
adjacents. - Garantir la seguretat dels usuaris del carril bici dels laterals de la 
Diagonal, amb els mateixos criteris dels nous separadors físics que a la resta de la 
xarxa ciclista. - Resoldre els diferents problemes i incidències derivats del nou 
disseny dels panots instal·lats a les voreres. - Resoldre els problemes 
d’accessibilitat a les parades d’autobús. 

 
El Sr. Ramírez comença exposant que el proper cap de setmana s’inaugurarà la 

nova configuració de l’avinguda Diagonal amb els usos ciutadans que el Govern 
municipal diu que vol donar als laterals. 

Tot seguit, fa referència a les diferents incidències que s’han produït durant 
l’execució de les obres, algunes de les quals s’han corregit i unes altres queden 
pendents. Dit això, assenyala que, a parer seu, en el tram de la reforma de la 
Diagonal entre Francesc Macià i passeig de Gràcia hi ha diverses incidències i 
demana que es prenguin mesures per corregir-les o minimitzar-les. 

En primer lloc, destaca el problema de les zones de càrrega i descàrrega dels 
carrils laterals de la Diagonal. Demana que, fora de l’horari de càrrega i descàrrega 
—de dilluns a divendres de 8 h a 20 h i dissabtes de 8 h a 14 h—, aquestes zones 
no siguin d’aparcament lliure i quedin a disposició dels veïns per encotxar i 
desencotxar o per carregar o descarregar alguna cosa, i fins i tot a disposició dels 
taxis perquè puguin descarregar el passatge. En aquest sentit, comenta que alguns 
veïns de la zona expliquen que el dissabte al migdia hi ha cotxes que aparquen i 
que hi estan tot el cap de setmana, la qual cosa no els permet que hi hagi rotació 
per poder fer parades. 

En segon lloc, demana que es prenguin les mesures necessàries per garantir els 
girs des del tronc central i permetre la connexió dels carrers de l’Eixample i Sarrià-
Sant Gervasi. 

En tercer lloc, demana que es garanteixi la seguretat dels usuaris del carril bici 
dels laterals de la Diagonal amb els mateixos criteris que s’apliquen en altres vies. 
Recorda que el Grup Municipal del PP ja va assenyalar la necessitat d’incorporar 
separadors físics i que gràcies a una proposició del Grup Municipal del PSC es van 
instal·lar. Tanmateix, creu que els separadors utilitzats no són els més adients i es 
mostra preocupat perquè no permeten que els ciclistes circulin de forma segregada 
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i totalment segura, ja que molts vehicles de dues rodes motoritzats envaeixen el 
carril. Tot seguit, destaca que els separadors utilitzats a l’avinguda Paral·lel són 
molt més segurs, ja que segreguen totalment el carril bici. Dit això, es mostra 
sorprès que hi hagi aquesta disparitat de criteris en avingudes que s’han reformat 
simultàniament. 

En quart lloc, demana que es resolguin les incidències derivades del nou panot. 
A més de les relliscades, comenta que alguns panots estan mal col·locats i 
provoquen problemes a l’hora de caminar per la Diagonal. 

En darrer lloc, demana que es resolguin els problemes d’accessibilitat de les 
parades d’autobús. Exposa que en algunes parades hi ha problemes d’aglomeració 
a les marquesines i que en unes altres hi ha elements de mobiliari urbà o arbres 
que dificulten l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda, i recorda que en 
un reportatge a la premsa la Sra. Díaz, regidora, denunciava els problemes per 
pujar i baixar dels autobusos. 

Conclou que cal que l’avinguda Diagonal sigui més humana i, per tant, que es 
resolguin les incidències per facilitar el dia a dia dels veïns d’aquesta zona de 
Barcelona. 

El Sr. Escudé confirma que està passant el que alguns grups de l’oposició ja van 
predir: no s’ha donat solució al tronc central, no s’ha millorat la seguretat viària 
dels vianants i no s’ha millorat el transport públic, i expressa el temor que encara 
vagi a pitjor. Quant als laterals, afirma que un sol carril no pot absorbir el trànsit i 
que per això hi ha problemes de congestió. Afegeix que el carril bici és 
extremadament perillós quan coincideix amb les parades d’autobús i que el panot 
de les voreres no és gens funcional. També critica que no s’hagi resolt la càrrega i 
descàrrega, perquè les places previstes són clarament insuficients. Lamenta que es 
facin girs a l’esquerra des del lateral que no estan permesos, que entrin en 
conflicte el vehicle motoritzat i la bici i que les parades d’autobús estiguin tan mal 
fetes que els usuaris no càpiguen a les marquesines ni es garanteixi l’accessibilitat 
de les persones amb mobilitat reduïda o les persones invidents. Afegeix que, a 
més, el cost ha estat més elevat del que es preveia. 

Dit això, expressa sorpresa pel fet que el Grup Municipal del PP presenti aquesta 
proposició, atès que aquest grup havia defensat la reforma, i pregunta al Sr. 
Ramírez si és conscient que si s’aprova aquesta proposició s’haurà de modificar tot 
i tornar a fer la reforma de la Diagonal. Assenyala que el Grup Municipal del PP és 
còmplice de la reforma i creu que, vistes les incidències, ara vol netejar la seva 
consciència. 

Tanmateix, admet que comparteix alguns aspectes de la proposició que ja s’han 
comentat en ocasions anteriors. Tot i així, també diu que té molts dubtes: per 
exemple, pel que fa referència als girs, assenyala que no queda clar si en la 
proposició es refereixen al vehicle privat o al transport públic, ni si es tracta dels 
girs a la dreta o els girs a l’esquerra. Tampoc no valora positivament la proposta 
de no permetre l’aparcament a les zones de càrrega i descàrrega. 

Per tot això, expressa la seva abstenció. 
La Sra. Ribas recorda que la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient va aprovar 

el projecte de reforma de l’avinguda Diagonal entre Francesc Macià i passeig de 
Gràcia el 30 d’abril de 2014, amb els vots a favor de CiU i del PP, l’abstenció d’UpB 
i els vots en contra d’ICV-EUiA i del PSC. 

Dit això, afirma que la reforma de la Diagonal no s’ha fet per respondre a 
l’interès públic i als problemes de mobilitat de la via, que en alguns casos han 
empitjorat. Tot seguit, assenyala que la proposició planteja alguns dels aspectes 
que cal resoldre, alguns dels quals comparteix. 

Amb relació a les parades d’autobús, destaca que la propera proposició, del 
Grup Municipal d’ICV-EUiA, fa referència exclusivament a aquest tema. 

Pel que fa al carril bici, recorda que en aquesta Comissió ja es va arribar a un 
acord per trobar una manera de resoldre els problemes d’inseguretat, a partir d’un 
acord en el marc del grup de la bicicleta del Pacte per la mobilitat. Tanmateix, 
opina que encara cal aprofundir en la resolució de temes com l’encaix d’aquests 
carrils, per exemple en la confluència de l’avinguda Diagonal amb el passeig de 
Gràcia, o el fet que les motocicletes continuïn envaint aquests carrils bici. 



NÚM. 21 10-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3767 
 

Dit això, es mostra en desacord amb el punt en què es demana que es permetin 
els girs per connectar els carrers de l’Eixample i Sarrià-Sant Gervasi i impedir més 
aglomeracions de trànsit als carrers adjacents. Explica que hi han anat a estudiar-
ho i han tingut en compte les declaracions de l’Associació per la Promoció del 
Transport Públic, que ha denunciat que uns nous girs a la dreta des del tram 
central cap als carrers verticals, passant per sobre del carril bus, empitjorarien el 
servei dels autobusos. En opinió seva, el Grup Municipal del PP vol garantir una 
millor connexió del vehicle privat amb els carrers de l’Eixample i Sarrià-Sant 
Gervasi, i creu que aquesta proposta és incompatible amb la millora del transport 
públic. 

Manifesta que la proposta del Grup Municipal del PP respon al model de mobilitat 
per a la Diagonal amb el qual no està conforme. Així, es mostra desfavorable a la 
proposta, atès que aquesta reforma no ha plantejat el canvi de la Diagonal cap a 
una mobilitat sostenible. A parer seu, els grups municipals de CiU i del PP, que van 
aprovar la reforma, només han procurat satisfer els interessos dels col·lectius de 
comerciants dels trams reformats. 

Per tot això, es nega a contribuir a fer veure que la mobilitat sostenible i segura 
de la nova avinguda Diagonal s’aconsegueix només amb uns retocs, sense 
qüestionar el model que CiU i PP han acordat, i vota en contra de la proposició. 

El Sr. Laporta comença aclarint que el Grup Municipal d’UpB no és contrari a la 
reforma de la Diagonal. En aquest sentit, recorda que aquest grup va presentar 
una proposició a la Comissió d’Hàbitat Urbà per constituir una comissió que 
estudiés les propostes de mobilitat per a l’avinguda amb l’objectiu d’elaborar una 
proposta consensuada tenint en compte l’informe elaborat per l’Associació Diagonal 
Centre. Afegeix que sempre ha defensat que la reforma d’aquesta via ha de sorgir 
d’un procés d’anàlisi de la globalitat de l’avinguda, des de la connexió amb 
Esplugues de Llobregat fins al front marítim del Besòs, encara que el procés s’hagi 
de fer per fases. 

Dit això, assenyala que la reforma ha començat raonablement per un tram en 
què hi ha una activitat comercial fortament afectada per la crisi, tot i que hi ha 
altres trams en què la situació és igualment greu o fins i tot pitjor. No obstant 
això, no es mostra totalment en contra del projecte de la Diagonal. 

Pel que fa a la proposició del Grup Municipal del PP, la valora positivament en 
termes generals, però es mostra sorprès que aquest grup presenti una reforma 
amb el Govern municipal sense mirar-se-la a fons. Recorda que el 18 de desembre 
de 2013 el Grup Municipal del PP i l’alcalde Trias, en una trobada organitzada per 
l’Associació Diagonal Centre al Círculo Ecuestre van anunciar una reforma amb un 
cost de 20 milions d’euros per renovar el tram de l’avinguda Diagonal des de 
passeig de Gràcia fins a Francesc Macià, que ampliaria les voreres de 3 a 7 metres, 
oferiria més lloc als establiments per instal·lar-hi terrasses, que inclouria espai per 
als aparcaments de motos i que baixaria el carril bici a la calçada. Creu que 
haurien pogut revisar o pactar la reforma abans. 

Per tot això, expressa la seva abstenció. 
El Sr. Freixedes considera que en aquesta proposició es barregen massa coses, i 

que en realitat són cinc proposicions en una. Admet que algunes de les propostes 
són interessants i afirma que les recullen per treballar-les, com el fet que els veïns 
puguin utilitzar les zones de càrrega i descàrrega, malgrat que a tot Barcelona 
aquestes zones són d’aparcament lliure quan no estan en funcionament. Creu que, 
de fet, aquestes obres serviran per millorar la qualitat de vida dels veïns de la 
zona. 

Quant als girs des del tronc central, assegura que quan els laterals estiguin 
tallats es podrà girar. Afegeix que s’està plantejant fer-ho els diumenges al matí, 
però que els dies de cada dia es desaconsellen aquests girs, entre altres coses 
perquè penalitzarien el carril bus. Per això, no accepta aquesta proposta. 

Pel que fa als panots de les voreres, creu que és indiscutible que els vianants 
han guanyat molta comoditat amb unes voreres que són molt confortables i donen 
seguretat. 

Respecte al carril bici, qüestió que ja s’ha tractat diverses vegades en aquesta 
Comissió, afirma que, fruit dels acords presos, s’ha millorat el carril. Pel que fa a 
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les parades d’autobús, anuncia que comentarà aquesta qüestió en la proposició 
següent. 

Per tot això, hi vota en contra. 
El Sr. Ramírez lamenta que no s’aprovi la proposició, però agraeix que el Govern 

municipal reculli algunes de les propostes. 
En relació amb la intervenció del Sr. Escudé, aclareix que el Grup Municipal del 

PP considerava que la reforma de la Diagonal era necessària i que calia ampliar les 
voreres i recuperar aquest espai per als vianants i els veïns de la zona. No obstant 
això, assegura que, encara que hagin donat suport a un projecte executiu, és 
totalment legítim que demanin aquestes revisions. A tall d’exemple, fa referència 
als separadors del carril bici i pregunta si el mateix Sr. Escudé no pot reclamar que 
els substitueixin per uns altres si no són els adients. 

Afegeix que el Grup Municipal del PP no és còmplice ni vol netejar la consciència, 
perquè continuen pensant que la reforma del tram de l’avinguda Diagonal entre la 
plaça Francesc Macià i la plaça Joan Carles I era necessària i que ha de tenir 
continuïtat fins al carrer Marina. 

Pel que fa als girs, aclareix que demanen que es garanteixin els girs, tant des 
del lateral com des del tronc central, en el supòsit que els carrils laterals es trobin 
tancats. A més, demana que s’estudiï la possibilitat que des del tronc central 
transports públics com els taxis puguin girar per anar cap a l’Eixample o cap a 
Sarrià, tal com poden fer els autobusos. 

Quant als separadors del carril bici, creu que és un tema clar, perquè els 
motoristes envaeixen el carril bici contínuament perquè s’hi pot accedir fàcilment. 

Per acabar, torna a lamentar que no s’aprovi la proposició i creu que era 
important tractar totes aquestes incidències conjuntament. Es mostra satisfet, 
però, que el Govern municipal hagi pres nota d’algunes propostes. 

 
El Sr. Freixedes expressa el vot contrari de CIU, el Sr. Escudé expressa 

l’abstenció del PSC, el Sr. Ramírez expressa el vot favorable del PP, la Sra. Ribas 
expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa l’abstenció d’UpB. Es 
rebutja. 

 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
8. La Comissió de Seguretat i Mobilitat insta el Govern municipal a resoldre de 

manera definitiva, en un termini màxim de dos mesos, els problemes de seguretat, 
de confort i d’accessibilitat per a les persones usuàries de les parades d’autobús en 
el tram de la Diagonal que s’està reformant, garantint que es pugui encotxar i 
desencotxar amb rapidesa. 

 
La Sra. Ribas subratlla que el Grup Municipal d’ICV-EUiA ha denunciat diverses 

vegades que la reforma de la Diagonal no s’ha fet per respondre a l’interès públic, 
sinó a determinats grups d’interès. Per això, afirma que ja sabien que aquesta 
decisió no donaria resposta als usos quotidians de les persones i que podria tenir 
conseqüències negatives per a la mobilitat. 

Explica que l’espai on se situen aquestes parades mesura aproximadament 
2,5 m i es redueix a un metre quan hi ha un arbre. Critica que és un espai 
absolutament insuficient perquè posa en dubte la seguretat, el confort i 
l’accessibilitat, i afirma que, tot i que s’han posat plaques metàl·liques per cobrir 
els escocells, el problema persisteix perquè l’espai per a les persones que esperen 
l’autobús o que pugen i baixen no és suficient, especialment a les hores punta i 
tenint en compte que els autobusos que passen per la Diagonal són d’alta 
capacitat. 

Tot seguit, demana que, abans que el Govern digui que la Diagonal és un 
passeig intel·ligent, trobi una solució al problema d’aquestes parades d’autobús, 
que afecta la qualitat de l’estada de les persones a la parada de l’autobús o de les 
que pugen i baixen i acaba repercutint sobre la velocitat i l’eficiència del transport 
públic. 

A continuació, pregunta al Sr. Freixedes si, amb relació a l’accessibilitat, s’ha fet 
alguna altra actuació més enllà de les plaques metàl·liques als escocells. 
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Per acabar, opina que la reforma de la Diagonal no és un exemple 
d’intel·ligència ni d’excel·lència i demana que es rectifiqui i que es facin unes 
parades d’autobús més còmodes per a tothom. 

La Sra. Díaz comença lamentant les paraules del Sr. Freixedes en la intervenció 
respecte a la proposició anterior, en què ha afirmat que la reforma de la Diagonal 
ha millorat la qualitat de vida dels veïns de la zona, i puntualitza que si hi ha hagut 
alguna millora, no ha estat pas per a les persones amb mobilitat reduïda. Lamenta 
que s’hi hagin gastat 16 milions d’euros procedents dels impostos de tots els 
ciutadans, també de les persones amb mobilitat reduïda o invidents, i critica que 
les parades d’autobús s’hagin fet sense tenir en compte les necessitats 
específiques d’algunes persones, la qual cosa fa que ara calgui prendre mesures. 

Tot seguit, recorda al Sr. Freixedes que va acceptar la seva invitació a anar amb 
cadira de rodes per la Diagonal, i expressa el desig que ho pugui fer abans que 
acabi el mandat perquè pugui transmetre les seves impressions als tècnics 
responsables. 

D’altra banda, també recorda que dos mesos enrere el Grup Municipal del PSC 
va proposar fer una auditoria a totes les parades d’autobús, que se’n presentessin 
els resultats a la Comissió i que es busquessin mesures per resoldre els problemes 
detectats. Es mostra a favor que hi hagi reformes per millorar la qualitat de vida 
dels veïns de la zona, però subratlla que no es pot fer en detriment d’altres i, en 
aquest cas, d’un col·lectiu molt vulnerable. 

Assenyala que la proposició esmentada es va aprovar, i opina que cal complir els 
acords. En aquest sentit, recorda que el Sr. Trias, quan formava part de l’oposició, 
deia que si arribava a ser alcalde respectaria les majories aprovades en plenaris i 
comissions, i lamenta que no hagi estat així en aquest cas. 

Per tot això, vota a favor de la proposició. 
El Sr. Ramírez, primer de tot, vota a favor de la proposició, perquè va en la línia 

de corregir les incidències relatives a seguretat, confort i accessibilitat a les 
parades d’autobús de l’avinguda Diagonal. 

Admet que quan es posa en marxa un servei nou o es fa una reforma es poden 
produir incidències, però assenyala que aquestes parades d’autobús són del tot 
insuficients per garantir la capacitat en hores punta. Afegeix que hi ha problemes 
que fan que aquestes parades estiguin plenes de gom a gom i es posi en perill la 
seguretat i el confort dels usuaris. 

També assenyala que hi ha problemes d’accessibilitat per a les persones amb 
mobilitat reduïda o invidents a causa de l’arbrat o del mobiliari urbà. Considera que 
cal garantir l’accessibilitat universal, i per això suggereix que es posin en marxa les 
actuacions necessàries per garantir un encotxament i un desencotxament ràpids i 
amb totes les garanties de seguretat, confort i accessibilitat per a tots els usuaris 
del transport públic de Barcelona. 

El Sr. Laporta hi vota a favor, i es mostra favorable a tot el que representi 
millorar la seguretat, el confort i l’accessibilitat dels usuaris de les parades 
d’autobús. 

Dit això, insisteix que caldria haver fet una anàlisi inicial de les afectacions a la 
mobilitat, a la seguretat del carril bici i a la confortabilitat dels ciutadans de 
Barcelona, i expressa dubtes pel que fa a com se solucionaran aquests problemes. 
En aquest sentit, manifesta el desig de saber com es planteja el Govern solucionar 
aquesta situació. 

Per acabar, assenyala que no han tingut coneixement del Pla de mobilitat 
d’aquesta reforma. 

El Sr. Forn també hi vota a favor. 
Quant a l’afirmació de la Sra. Ribas que l’obra respon només als interessos d’uns 

grups determinats i no a l’interès públic, critica que de vegades es perdi 
l’objectivitat. Admet que hi ha coses que es poden millorar, però destaca que ara 
hi ha més gent passejant que abans i que aquesta gent no representa cap interès 
privat. Dit això, es mostra disposat a abordar els problemes detectats en una 
auditoria. 

Explica que ja s’han pres algunes mesures. En primer lloc, fa referència a la 
col·locació de relligues de protecció dels escocells de l’arbrat, amb la qual cosa 
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s’augmenta el pas útil i s’aconsegueix l’amplada mínima d’1,5 m establerta en la 
instrucció d’alcaldia i en el Codi d’accessibilitat. 

A continuació, informa que s’han retirat cinc arbres per permetre l’accés a les 
plataformes de manera més còmoda i directa; que s’han obert a cada extrem de 
les plataformes destinades a parades d’autobús els guals de vianants 
corresponents que milloren l’accessibilitat, i que s’han col·locat pals de parada que, 
combinats amb la situació de les marquesines, permeten l’encotxament i el 
desencotxament dels usuaris sense interferències amb els arbres existents. 

D’altra banda, mostra la disposició del Govern municipal a continuar estant 
alerta pel que fa al bon funcionament de les parades d’autobús i a introduir-hi 
noves mesures, si escau. 

En aquest punt, torna a admetre que hi ha coses millorables i subratlla que ja 
s’han millorat les que es podien millorar i s’aniran solucionant els problemes que 
puguin sorgir. Així, vota a favor de la proposició, perquè suposarà que cal 
continuar millorant l’accessibilitat d’aquestes parades. 

La Sra. Ribas agraeix el vot favorable dels grups municipals. 
Tot seguit, admet que s’ha produït una millora a la Diagonal, que, a parer seu, 

no era una avinguda d’una nova centralitat de Barcelona. Tanmateix, es pregunta 
en benefici de qui o de què s’ha fet la reforma, ja que, en opinió seva, no s’ha fet 
en benefici del transport públic. 

Creu que perquè la reforma fes aportacions importants a la millora del transport 
públic havia d’incloure la unió del Trambaix i del Trambesòs per la Diagonal. 
Assenyala que CiU no ho ha volgut fer per principis i que, per poder-ho dur a 
terme, caldrà tornar a fer reformes en profunditat. 

En segon lloc, suggereix que cal millorar el transport públic en autobús per fer-lo 
més competitiu. Fa referència, en concret, a la necessitat d’augmentar la velocitat 
comercial, ja que aquesta no ha millorat significativament amb la reforma. 

En tercer lloc, lamenta que les parades siguin petites, cosa que resta seguretat, 
confort i accessibilitat a les persones, i encara més a les persones amb diversitat 
funcional. Per això, insisteix que el transport públic no ha estat un dels beneficiats 
per aquesta reforma. 

Dit això, es pregunta com es pot solucionar aquest problema: o bé s’envaeix el 
carril bus o bé s’envaeix el carril bici, i creu que tal com està plantejada la reforma 
no es pot fer ni una cosa ni l’altra. Afegeix que tampoc no són possibles els girs 
des del carril central, perquè no hi ha espai per girar. Per això, subratlla que es 
tracta d’un problema de concepció de la reforma. 

En aquest punt, admet que la Diagonal està millor ara que abans, sobretot si no 
s’omple el nou espai de terrasses, però dubta que això sigui en benefici del 
transport públic i del transport en bicicleta. 

Per acabar, considera que, atès que tots els grups municipals estan d’acord que 
cal millorar les parades d’autobús, cal que hi treballin plegats per fer-ho al més 
aviat possible, i demana al Govern municipal que comparteixi com aconseguir que 
la reforma sigui útil per a tothom encara que ja no hi hagi comissions ordinàries de 
Seguretat i Mobilitat. 

La Sra. Díaz lamenta que el Govern municipal tingui una auditoria i no l’hagi 
presentada a la Comissió, tal com deia la proposició. A parer seu, això no està bé i 
no compleix el compromís de l’alcalde Trias de complir i fer complir allò que 
s’aprovi. Per això, demana que es presenti aquesta auditoria. 

Dit això, expressa els seus dubtes que el Govern municipal prevegi tots els 
elements d’accessibilitat. A tall d’exemple, fa referència a la manca d’encaminadors 
per a persones invidents. Torna a insistir que vol conèixer l’auditoria per veure si 
s’han tingut en compte tots aquests elements i per millorar-ho entre tots. 

En aquest punt, es mostra satisfeta que en aquesta Comissió sempre s’hagin 
aprovat per unanimitat totes les proposicions relatives a accessibilitat i drets de les 
persones amb discapacitat. Per això, torna a demanar que es presenti l’auditoria 
perquè tots els grups municipals puguin dir-hi la seva i Barcelona torni a ser 
capdavantera en temes d’accessibilitat, de drets i d’inclusió de les persones amb 
discapacitat. 

El Sr. Ramírez també demana que es lliurin als grups municipals de la Comissió 
les auditories que s’hagin dut a terme per estudiar els problemes d’accessibilitat a 
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les parades de l’avinguda Diagonal. Assegura que així podran treballar 
conjuntament per millorar les incidències inicials de la nova configuració de 
l’avinguda, i que d’aquesta manera s’evitarien algunes proposicions dels grups 
municipals de l’oposició, que desconeixen els detalls i el grau d’execució del 
Govern municipal i dels serveis tècnics de l’Ajuntament. 

El Sr. Forn contesta que hi ha un acord i que el compromís del Govern municipal 
de continuar avançant en la millora de l’accessibilitat és clar, i, a continuació, 
respon a la intervenció de la Sra. Ribas. 

Quant al Trambaix, recorda que el Govern municipal ha complert el seu 
programa electoral. 

D’altra banda, està d’acord en la necessitat d’un autobús més competitiu. 
Tanmateix, assenyala que falta una part important que s’ha de desenvolupar amb 
el projecte de la nova xarxa d’autobusos que, a parer seu, millorarà la velocitat de 
l’autobús per la Diagonal. 

A continuació, destaca alguns dels beneficis de la reforma. Sosté que la bicicleta 
és més segura tant per als ciclistes com per als vianants, ja que ara hi ha un carril 
bici segregat. També destaca l’increment de l’ús ciutadà, la revitalització del 
comerç, la creació de nous llocs de treball i les motos fora de la vorera. 

Per tot això, creu que el benefici és clarament superior als inconvenients per als 
ciutadans en general i per a un col·lectiu en concret. Admet que cal millorar alguns 
aspectes, però també demana objectivitat. A parer seu, és indiscutible i objectiu 
que la Diagonal ha representat un canvi substancial i una recuperació de la qualitat 
de vida en aquesta zona de la ciutat. 

La Sra. Ribas accepta que alguns aspectes han millorat, però també assenyala 
que alguns problemes ja es van detectar des del principi. Així, recorda que quan 
els comerciants van presentar el projecte ja es va dir que les parades d’autobús 
eren massa petites. Per acabar, repeteix que hi ha problemes originaris del 
projecte i creu que en un futur caldrà rectificar-los per tenir la Diagonal que havien 
de tenir des del principi. 

 
El Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Díaz expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Ramírez expressa el vot favorable del PP, la Sra. Ribas 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
9. La Comissió de Seguretat i Mobilitat acorda instar el Govern municipal a 

aplicar mesures urgents per tal de millorar la seguretat als entorns de les fonts de 
Montjuïc i els equipaments museístics de la muntanya de Montjuïc. 

 
El Sr. Laporta recorda que en la darrera Comissió el seu grup va presentar una 

proposició en què es destacava la gran oferta cultural de Barcelona, amb 53 
museus i grans centres d’exposicions. Destaca que és una oferta extensa i variada 
i que durant el 2013 es van rebre pràcticament 21 milions de visitants. 

A continuació, exposa que la muntanya de Montjuïc agrupa bona part de l’oferta 
cultural i dels museus de la ciutat: el Museu d’Art Contemporani, el CaixaFòrum, el 
pavelló Mies van der Rohe, el Poble Espanyol, el Museu de l’Esport, el Museu 
Etnològic i Arqueològic, la Fundació Miró, el Castell de Montjuïc, el Jardí Botànic i 
alguns teatres, a més de la Font Màgica, la Font del Gat, el Mirador de l’Alcalde, 
diversos jardins i escultures. 

Recorda que en la darrera Comissió va demanar cobertura del transport públic a 
la muntanya de Montjuïc, i ara demana una millora de la seguretat a l’entorn de la 
muntanya. Argumenta que hi ha dades que demostren que la muntanya, sobretot 
en èpoques amb molta afluència de turisme, és un punt on actuen les persones 
que es dediquen a fer furts i robatoris. Per això, per la imatge de la ciutat i per 
promocionar la muntanya de Montjuïc, proposa que es pugui garantir la seguretat 
tant dels turistes com de les persones que hi viuen. 

Per acabar, formula la proposició. 
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La Sra. Escarp hi vota a favor i expressa el desig que el Grup Municipal d’UpB 
tingui més sort que el PSC, que el juliol de 2012 va presentar una proposició en 
què es demanava que el Govern municipal presentés un pla integral de seguretat i 
mobilitat per al parc de Montjuïc, que és un pol de referència turística, cultural i 
esportiva. Lamenta que el març del 2015 aquest pla encara no s’hagi presentat i 
que, per tant, el Govern no hagi complert el seu compromís. Assegura que l’únic 
que s’ha fet a la muntanya ha estat una modificació de PGM que ha permès 
reordenar-la i que el Govern municipal no ha estat capaç de tirar endavant el pla 
de museus perquè cap grup municipal no hi ha donat suport. 

D’altra banda, destaca la urgència del problema, ja que s’ha produït un repunt 
dels furts a la zona de les fonts de Montjuïc. Per això, demana que amb caràcter 
d’urgència es reforci la seguretat en aquests entorns en què els furts han 
augmentat i augmentaran encara més de cara a l’estiu. 

El Sr. Villagrasa recorda que el Grup Municipal del PP ha insistit a demanar, tant 
en aquesta Comissió com al Districte, un pla de seguretat per a la muntanya de 
Montjuïc. També recorda que en les al·legacions de la modificació del PGM van 
insistir en aquest pla específic de seguretat que afecta també els barris veïns, on hi 
ha grans problemes de seguretat. 

Diu que no sap si s’ha fet aquest pla de seguretat i que, en tot cas, no el coneix. 
Opina, però, que la muntanya, atès que és una zona emblemàtica i verda de la 
ciutat, necessita un pla de seguretat propi, ja que l’àmplia oferta de la muntanya 
de Montjuïc empeny algunes persones a cometre petits robatoris i furts i, sobretot 
a les nits i en zones properes o una mica allunyades, també es fan botellones i 
altres tipus d’activitats no desitjades. 

Vota a favor de la proposició, però insisteix que cal un pla de seguretat i 
prevenció global de la muntanya. 

La Sra. Ribas coincideix que a la muntanya de Montjuïc hi ha inseguretat i es 
produeixen furts i delictes contra el patrimoni, de manera que cal que Ajuntament i 
Guàrdia Urbana, si tenen com a prioritat la millora de la seguretat i la convivència 
a la ciutat, treballin per solucionar la situació, especialment quan s’ha decidit fer 
una aposta per la muntanya de Montjuïc com un espai de natura, de convivència i 
d’atracció turística i cultural. Afegeix que, a més del turisme, s’ha de procurar que 
qualsevol ciutadà de Barcelona pugui gaudir amb seguretat de la muntanya de 
Montjuïc i dels diferents atractius que ofereix. Per això, suggereix que la Guàrdia 
Urbana comenci a treballar des d’un vessant preventiu per garantir-hi la 
tranquil·litat i la seguretat. 

Per tot això, hi vota a favor. 
D’altra banda, proposa que el Govern municipal convoqui una reunió amb els 

membres de la Junta de Seguretat del Districte i amb els operadors de la 
muntanya per poder definir conjuntament les actuacions preventives per garantir 
la seguretat en aquest espai de la ciutat. 

El Sr. Forn també hi vota a favor. 
Tot seguit, explica que la zona de les fonts de Montjuïc és objecte d’una 

vigilància especial des de fa molt temps, per part tant de la Guàrdia Urbana com 
dels Mossos d’Esquadra, atesa l’elevada presència de turistes i també de ciutadans 
de Barcelona, que genera un reclam evident per a qui es dedica a fer petits 
robatoris i furts. Afegeix que, pel tipus de delicte i per la poca transcendència 
penal, la Guàrdia Urbana i els Mossos en coneixen força bé els autors, que són 
reincidents. En aquest sentit, lloa l’actuació dels cossos policials i lamenta que la 
multireincidència d’aquestes persones no sempre sigui castigada com seria 
desitjable. 

Dit això, explica que per prevenir aquests fets, a més de planificar la presència 
de policies, també s’han dut a terme campanyes informatives. Comenta que, entre 
altres accions, s’adverteix als operadors turístics que vagin amb compte amb 
qualsevol persona que se’ls acosti, i creu que l’advertència funciona, tal com ha 
manifestat el cos consular. Afegeix que també es demana als operadors que 
adoptin un mínim de mesures de seguretat per evitar ser víctimes d’aquests petits 
furts. 

En aquest sentit, afirma que, segons les dades, els furts i les denúncies en 
aquesta zona han disminuït. Per això, es mostra convençut que cal continuar 



NÚM. 21 10-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3773 
 

treballant en aquesta línia. Admet que és un dels punts als quals s’ha de prestar 
molta atenció i assegura que per això hi ha més presència tant de la Guàrdia 
Urbana com dels Mossos d’Esquadra. 

El Sr. Laporta agraeix els vots a favor de tots els grups municipals. 
Diu que tots han sentit neguit per la seguretat i la convivència a la muntanya de 

Montjuïc i es mostra satisfet que el Govern municipal sigui conscient d’aquesta 
situació i estigui intentant aplicar mesures per resoldre-la. A més, es mostra 
convençut que ara el Govern municipal encara estarà més atent a totes aquestes 
qüestions i adoptarà més mesures. 

Dit això, s’afegeix al suggeriment de la Sra. Ribas pel que fa a la reunió amb la 
Junta de Seguretat. 

 
El Sr. Forn expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Escarp expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Villagrasa expressa el vot favorable del PP, la Sra. Ribas 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Laporta expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
10. Que al servei "Vull Anar" de la nova web municipal apareguin en el mapa els 

modes de transport públic més propers a la destinació de l’usuari. 
 
La Sra. Casanova proposa tractar conjuntament aquest prec i el del punt 

número 13 de l’ordre del dia, del Grup d’UpB. 
La Sra. Díaz celebra que en una de les aplicacions del nou web municipal («Vull 

anar»), quan es posa on es vol anar i es fa amb vehicle privat, a la destinació 
apareguin els aparcaments més propers, cosa que permet planificar millor els 
desplaçaments. 

No obstant això, suggereix que també hi apareguin els diferents mitjans de 
transport públic. A parer seu, la inclusió del transport públic podria ser un bon 
element per incentivar la intermodalitat de l’ús de diferents modes de transport i 
especialment del transport públic. També proposa que a les estacions de metro 
accessibles (aproximadament el 86%) s’indiqui si hi ha ascensor o no amb una 
icona. A parer seu, cal que la informació sigui tan completa com sigui possible 
perquè tothom la tingui a l’abast. 

El Sr. Laporta formula el seu prec. 
El Sr. Freixedes accepta els dos precs. 
Tot seguit, explica que el web de mobilitat dins del nou web municipal és una 

primera versió i anuncia que s’està treballant en la segona versió, en la línia dels 
precs presentats, entre altres coses. 

També anuncia que en la segona versió es podrà descarregar als telèfons com 
una aplicació. En aquest sentit, explica que el web està adaptat per ajustar-se a la 
pantalla del mòbil, però creu que seria normal fer una aplicació per poder portar 
tota la ciutat a la butxaca i fer-la servir de guia per moure’s per la ciutat. 

La Sra. Díaz agraeix l’acceptació del prec. 
El Sr. Laporta agraeix l’acceptació del prec i també que el Govern municipal 

comparteixi aquesta reflexió. A més, valora positivament que s’estiguin fent 
aplicacions per tenir tota la ciutat a la butxaca. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
11. Que des del Govern municipal es prenguin les mesures necessàries per tal 

d’evitar la celebració de les anunciades festes multitudinàries anomenades "Project 
X Barcelona" i "Project X Sarrià" que estan previstes a la nostra ciutat els propers 
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22 d’abril i 30 de juny de 2015, respectivament, atès que poden comportar greus 
problemes de convivència i seguretat. 

 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
12. Que el Govern municipal prengui les mesures oportunes per contrarestar i 

evitar en el futur l’aparició de notícies alarmistes sobre la seguretat a la nostra 
ciutat i que malmeten la seva marca internacional. 

 
El Sr. Laporta formula el prec. 
Tot seguit, comenta que recentment al Newsweek s’ha publicat un reportatge de 

cinc pàgines sobre els carteristes a Barcelona, la qual cosa no dóna una bona 
imatge per a la ciutat, i considera que cinc és un nombre excessiu de pàgines. 

El Sr. Forn comença assenyalant que el punt àlgid dels furts a Barcelona es va 
produir el 2010, amb aproximadament 205.000 fets penals. Admet que durant uns 
anys la ciutat ha estat referència per a diferents mitjans de comunicació i recorda 
que TripAdvisor va arribar a dir que Barcelona era «el paradís dels carteristes». 

Dit això, remarca que s’han fet esforços des d’abans de 2011 per combatre 
aquesta situació i que en aquest mandat s’ha dut a terme l’operació «Xarxa al 
metro», en què la Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos d’Esquadra, 
patrullava per evitar els possibles furts. Afirma que aquesta actuació ha permès 
reduir el nombre de furts un 32% només al metro, i afegeix que, amb aquesta 
acció i d’altres, com ara el desenvolupament de grups especialitzats en 
delinqüència urbana, els fets penals s’han reduït dels 205.000 de 2010 als 175.000 
actuals. 

Reconeix que els turistes són potencialment les persones més vulnerables i les 
víctimes més propícies d’aquests delinqüents, la qual cosa pot fer que alguns 
mitjans de comunicació se’n facin ressò. Pel que fa a l’article de Newsweek, 
aclareix que també s’hi explica la feina diària de la Guàrdia Urbana i se’n desprèn 
la bona feina i la dedicació d’aquest cos per combatre aquests fets. Per això, creu 
que s’ha produït un canvi de tendència important: els fets delictius han disminuït 
substancialment i es reconeix la feina de la Guàrdia Urbana. 

D’altra banda, destaca que a The Economist s’ha dit que Barcelona és la tercera 
ciutat més segura d’Europa i la quinzena del món. A parer seu, cal escoltar-ho tot i 
que això els esperoni a continuar treballant. 

A continuació, explica que, a més de treballar amb les representacions 
consulars, el Govern municipal també treballa amb els operadors i es demana als 
turistes que visiten la ciutat que prenguin unes mesures mínimes. Sosté que això 
ha ajudat a disminuir els furts i per això es mostra convençut que cal insistir-hi. 

Per acabar, repeteix que s’han dut a terme actuacions que han permès disminuir 
de manera considerable el nombre de furts, que era una de les principals 
preocupacions fa uns anys. 

El Sr. Laporta agraeix l’acceptació del prec i comenta que ell també volia 
destacar, en aquesta segona intervenció, que The Economist situï Barcelona com la 
tercera ciutat més segura d’Europa i la quinzena del món i que a Newsweek es 
valori positivament l’esforç de la ciutat, que ha adoptat mesures i ha incrementat 
els efectius de la Guàrdia Urbana. 

Per acabar, subratlla que la importància i la bona imatge de Barcelona 
requereixen que s’adoptin les mesures necessàries perquè no es produeixin o 
almenys es redueixin aquestes situacions perquè tant els turistes com els 
organitzadors de grans congressos i esdeveniments continuïn escollint la ciutat. 

Per tot això, demana que es continuï treballant per la seguretat i la convivència 
de la ciutat. 

 
Es dóna per tractat. 
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13. Que el Govern municipal modifiqui la nova web de l’Ajuntament per tal que 
el mode de transport per defecte en l’apartat "com s’hi va" sigui el transport 
públic. 

 
Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
14. S’han presentat al·legacions i/o algun tipus de recurs durant la fase 

d’acreditació de solvència tècnica de la nova contracta de semàfors? Quin és el 
calendari definitiu per a l’adjudicació definitiva del contracte? 

 
La Sra. Escarp comença recordant que el 4 de març el Govern municipal va 

convocar els diferents grups municipals a una reunió per informar de l’estat de 
l’adjudicació dels semàfors i que en aquesta reunió es va dir que tres de les sis 
empreses havien quedat excloses per no acreditar solvència tècnica, que la 
contracta actual es prorrogava de l’1 d’abril al 30 de juny, i que les empreses 
podien presentar recurs fins al 6 de març. 

A continuació, formula la pregunta. 
El Sr. Freixedes anuncia que en 15 dies es tornaran a convocar tots els grups 

municipals. Explica que ja s’han fet dues sessions de la mesa de contractació: en la 
primera s’han obert els sobres i en la segona s’han fet les puntuacions. Anuncia 
que en la tercera sessió es farà la licitació i que després es podran tornar a reunir 
els grups per explicar el resultat de la mesa de contractació. 

Tot seguit, comenta que s’han presentat tres recursos que no paralitzen 
l’adjudicació, però no descarta que un cop s’hagi adjudicat la contracta apareguin 
nous recursos. Dit això, assegura que el calendari continua sent el mateix, i 
expressa la voluntat que l’1 de juliol la nova contracta estigui en funcionament. 

La Sra. Escarp agraeix la resposta del Sr. Forn i diu que esperen la convocatòria. 
 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
15. Quin és el cost de l’hora extra al Cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona? 
 
El Sr. Villagrasa formula la pregunta. 
El Sr. Forn respon que, d’acord amb el conveni de relacions laborals de 

l’Ajuntament vigent des de 2008, el preu de l’hora extra d’un guàrdia és de 12,05 
euros l’hora laborable diürna, de 15,17 euros l’hora laborable nocturna o festiva 
diürna i de 19,51 euros l’hora festiva nocturna. 

El Sr. Villagrasa contesta que l’hora ordinària de la Guàrdia Urbana costa 
aproximadament 22 euros i que el cost d’una hora extra no pot ser inferior al cost 
de l’hora ordinària. Per això, diu que no sap si s’està incomplint la legislació 
laboral. 

El Sr. Forn repeteix que s’està aplicant un conveni de l’any 2008 i que fins ara 
no hi ha hagut cap problema ni cap contenciós. Per això, afirma que es continuarà 
treballant amb aquests paràmetres. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
16. Quin compromís concret ha assolit l’Ajuntament de Barcelona amb la 

Generalitat de Catalunya perquè la L9/L10 del metro arribi als barris de La Marina i 
la Zona Franca el primer trimestre de 2016? 
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El Sr. Mestre justifica que es plantegi aquesta pregunta perquè no s’arriba a cap 
compromís sòlid ni a cap concreció sobre la data de l’arribada del metro als barris 
de la Marina i de la Zona Franca. 

Comenta que aquest acord s’ha pres amb diversos òrgans de l’Ajuntament. 
Afegeix que en els darrers mesos hi ha hagut notícies amb relació al finançament 
de la línia 9, a la qual pertany el ramal de la línia 10, que al final no s’ha 
desenvolupat. 

Dit això, manifesta que quan es parla de l’arribada del metro als barris de la 
Marina i de la Zona Franca es parla del dret dels veïns d’aquests barris a la 
mobilitat; d’una llarga reivindicació —amb mobilitzacions als barris de la Marina en 
què participen el veïnat i tot el teixit associatiu d’aquests barris—, i també d’una 
reclamació dels sindicats relativa a la mobilitat dels treballadors de la Zona Franca. 

Recorda que el Grup Municipal d’ICV-EUiA i altres grups municipals han demanat 
que l’arribada del metro als barris de la Marina i de la Zona Franca es faci efectiva 
el 2016, coincidint amb l’arribada de la línia 9 a l’aeroport. 

Per això, demana si hi ha algun compromís concret amb la Generalitat de 
Catalunya, més enllà de les declaracions de l’alcalde amb relació al compromís de 
l’Ajuntament. 

D’altra banda, es mostra preocupat perquè darrerament no s’ha convocat la 
Taula de Mobilitat de la Marina. Recorda que aquest grup municipal va presentar 
un prec en aquest sentit i opina que és urgent que es convoqui la Taula de 
Mobilitat de la Marina, tal com també reclamen les entitats del barri i altres grups 
municipals del Consell del Districte de Sants-Montjuïc. 

El Sr. Forn respon que no hi ha cap compromís concret per part de la 
Generalitat, tot i que assegura que hi continuen negociant. Explica que 
l’Ajuntament ha plantejat diferents alternatives que, a parer seu, són assumibles 
per part del Govern de la Generalitat, però aclareix que aquest les ha d’acceptar. 

Tot seguit, afirma que es descarta absolutament la privatització d’aquesta línia. 
Opina que cal fer la inversió necessària per poder continuar el ramal de la línia 10 i 
acabar la línia 9 del metro. Assegura que hi estan treballant i que la propera 
setmana hi haurà una reunió, però que encara no s’ha pogut tancar un compromís 
per part de la Generalitat. 

El Sr. Mestre agraeix la resposta i lamenta que no s’hagi assolit cap compromís. 
Dit això, insisteix que és necessari i urgent convocar la Taula de Mobilitat de la 

Marina, que és l’espai de l’Ajuntament i les entitats veïnals i associatives d’aquests 
barris per informar, debatre i concretar millores que ajudin a pal·liar el dèficit de 
transport públic col·lectiu d’aquests barris. Afegeix que algunes mesures de millora 
estan pendents de concretar i que unes altres que s’han pres estan pendents 
d’avaluació per part d’aquesta Taula de Mobilitat. Per tot això, demana al Govern 
municipal que tingui interès perquè això es faci abans de la fi del mandat. 

 
Es dóna per tractada. 
 
17. Que el Govern municipal informi sobre el projecte de creació d’un cos 

d’auxiliars de la Guàrdia Urbana (agents cívics). 
 
El Sr. Mestre formula la pregunta. 
El Sr. Forn confirma que s’està treballant en aquest projecte. Tot seguit, explica 

que determinades infraccions de les normes tenen un pes cada vegada més 
important en la percepció de seguretat i en la intranquil·litat de la ciutadania. 
Assegura que, per fer-hi front, cal la intervenció de la policia i també el 
desenvolupament d’accions preventives, de dissuasió, d’informació i d’advertiment. 
En aquest sentit, opina que la figura dels promotors cívics, que diversos districtes i 
l’Àrea de Medi Ambient utilitzen per afrontar problemes concrets, pot ser efectiva. 

Dit això, aclareix que no es tracta d’un cos auxiliar de la Guàrdia Urbana perquè 
no té capacitat coercitiva ni de sanció. Explica que aquest cos informarà els veïns i 
els visitants per aconseguir que es comportin amb civisme. Sosté que això s’ha de 
fer en coordinació amb la Guàrdia Urbana i que per això s’ha encarregat a BSM la 
posada en marxa, en coordinació amb la Gerència de Prevenció i de Seguretat, 
d’un desplegament progressiu. D’altra banda, comenta que el promotor cívic és 
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una figura professional i formada que actuarà amb uniforme i mantindrà una 
relació molt estreta amb la Guàrdia Urbana. 

El Sr. Mestre expressa la seva sorpresa pel fet que la creació d’aquest cos s’hagi 
conegut a través d’una roda de premsa del regidor de l’Eixample, el Sr. Ardanuy, 
sobre la Sagrada Família. 

Dit això, es mostra preocupat per com es fa la mediació en els conflictes de 
convivència. En aquest sentit, recorda que l’Ajuntament té una unitat específica 
per a la mediació en conflictes de convivència, que ha obtingut bons resultats i té 
molts anys d’experiència. Opina que és un bon instrument i que no s’havia de 
menysvalorar ni fer-lo desaparèixer per la creació d’altres unitats amb unes altres 
característiques. 

D’altra banda, també es mostra preocupat per la situació que es produeix quan 
l’Ajuntament intenta crear uns agents d’autoritat que no disposen d’autoritat real, 
situació que ja es produeix amb els treballadors municipals de BSM, de la grua o 
de l’aparcament regulat. 

En aquest sentit, fa referència a un informe que va sol·licitar a BSM, en què, 
amb relació als treballadors de l’estacionament regular, s’aporten les xifres 
d’agressions verbals, d’agressions físiques i d’incidents amb denúncia entre 2010 i 
2014. Assenyala que BSM manifesta que el 2014 s’han produït 40 incidents, 
mentre que els sindicats afirmen que el nombre ha estat una mica més del doble. 

Per resumir, insisteix que quan es creen cossos d’aquestes característiques, cal 
tenir en compte aquestes qüestions. En primer lloc, diu que cal plantejar-se quin 
és el millor instrument per abordar els conflictes de convivència, que tenen un 
impacte menor i han de tenir un tractament adequat i proporcional amb els 
instruments adequats. I, en segon lloc, creu que cal pensar en l’exercici de 
l’autoritat quan ho fan agents que no gaudeixen del reconeixement ciutadà 
suficient. 

Per acabar, pregunta per què es vol posar en marxa aquesta unitat des de BSM i 
no des de l’Àrea de Qualitat de Vida, a la qual s’ha vinculat històricament la gestió 
dels conflictes de convivència. 

El Sr. Forn aclareix que no es descarta continuar treballant des de l’àrea de 
gestió de conflictes per la convivència perquè funciona bé. Per això, assenyala que 
s’està treballant en paral·lel amb els dos instruments. A més, afegeix que no es 
tracta d’agents d’autoritat, però que han de treballar en coordinació amb la 
Guàrdia Urbana. 

Dit això, reconeix la pertinència de les reflexions del Sr. Mestre i comenta que el 
Govern municipal també les ha fet. 

A continuació, explica que s’ha encarregat a BSM perquè és més fàcil per la 
contractació i perquè en coneixen l’experiència, i puntualitza que no només ho fa 
BSM, sinó que s’actua en coordinació amb l’Àrea de Prevenció de l’Ajuntament de 
Barcelona: l’una, amb una feina més instrumental i l’altra, amb la tasca de limitar i 
definir els objectius. 

 
Es dóna per tractada. 
 
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 
 

VI) Mocions 
 
Ratificar el decret d’alcaldia de 12 de març de 2015 pel qual s’atorga les 

distincions de reconeixement, a títol honorífic, a les persones que figuren en la 
relació adjunta, segons el que estableix la disposició addicional del Reglament 
d’Honors i Recompenses dels membres de la Policia Municipal i del Servei 
d’Extinció d’Incendis, de 17 de setembre de 1976, en reconeixement a les seves 
actuacions i col·laboració envers l’SPEIS d’aquesta ciutat. 

 
La Sra. Casanova formula la proposta d’acord. 
La Sra. Escarp hi vota a favor. 
El Sr. Ramírez hi vota a favor. 
El Sr. Mestre hi vota a favor. 
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El Sr. Laporta hi vota a favor. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups. 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

12.05 hores. 
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Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient 
 

Acta de la sessió extraordinària de 13 de març de 2015, aprovada en 
sessió del Consell Municipal del 10 de juny de 2015 
 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 13 de març de 

2015, s’hi reuneix la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient, sota la presidència 
de la Ima. Sra. Montserrat Sánchez Yuste. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. 
Srs.: Antoni Vives i Tomàs, Mercè Homs i Molist, Joan Puigdollers i Fargas, Jordi 
Martí i Galbis, Carmen Andrés Añón, Eduardo Bolaños Rodríguez, Alberto Villagrasa 
Gil, Oscar Ramírez Lara, Janet Sanz Cid, Isabel Ribas Seix, i Jordi Portabella 
Calvete, assistits per l’assessor jurídic, Sr. Joan Caparrós i Hernández, que actua 
per delegació del secretari general de la Corporació i que certifica. 

També hi són presents la Ima. Sra. Maite Fandos i Payà, així com també els 
Srs.: Albert Civit i Fons, gerent d’Hàbitat Urbà; Antoni Sorolla i Edo, gerent adjunt 
d’Habitatge i Joan Llort i Corbella, gerent adjunt d’urbanisme. 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Montserrat Sánchez 
Yuste, Irma Rognoni i Viader, Assumpta Escarp Gibert, David Escudé Rodríguez, 
Elsa Blasco Riera. 

S’obre la sessió a les 13.01 h. 
El Sr. Vives excusa l’absència de la presidenta de la Comissió, la Sra. Sánchez, i 

informa que ell n’assumirà les funcions. A continuació, cedeix la paraula a la Sra. 
Sanz. 

 
Part d’impuls i control 

 
Proposició / Declaració de grups 
 
Dels grups municipals de PSC i ICV-EUiA: 
 
Única. La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda que el tinent d’alcalde 

d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient presenti, davant la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi 
Ambient, un informe respecte als projectes següents que afecten el districte de 
Gràcia, explicant les seves intencions, l’estat de tramitació i valorant l’impacte que 
tindran sobre el territori: 

 
El Pla especial d’establiments de concurrència pública i altres activitats del 

Districte de Gràcia, la seva suspensió de llicències, i el procés participatiu. 
La MPGM per a la transformació de terrenys edificables en dotacions públiques al 

carrer de Bailèn, núm. 70-72 (Taller Mas Riera), de terrenys edificables en 
dotacions privades al carrer de Verntallat, núm. 44 (entorns dels Lluïsos de Gràcia) 
i per a la reordenació de l’edifici del passeig de Gràcia, núm. 111 i millora del seu 
entorn urbà. 

El Pla especial urbanístic per a la construcció de la titularitat i ordenació de 
l’equipament situat als carrers de Sèneca, núm. 24-26 i de Minerva, núm. 15-17. 

Les noves llicències per a l’obertura de nous allotjaments turístics atorgades o 
en tràmit durant el procés participatiu del Pla d’usos. 

El Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús turístic a la 
ciutat de Barcelona, i la seva suspensió de llicències. 

La Sra. Sanz comença la intervenció subratllant la importància de defensar un 
model turístic beneficiós per als veïns de Barcelona, els quals actualment pateixen 
la pressió turística resultat d’un govern que per sobre dels interessos de la 
ciutadania prioritza els interessos econòmics del lobby hoteler i comercial i que no 
regula ni intervé prou davant els efectes negatius de determinades polítiques. 

Critica que el Govern no hagi escoltat els veïns quan n’ha tingut l’oportunitat. 
Concreta que no va voler fer servir com a full de ruta el Pla estratègic de turisme 
del 2010, una magnífica eina de gestió i de planificació turística consensuada amb 
la ciutadania, ni ha tingut en compte el Pla d’usos de Gràcia, sinó que, en lloc 
d’això, contínuament ha inflat la bombolla turística. 



3780 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 21 10-7-2015 
 

Observa que, a més, el fet que pisos turístics substitueixin habitatges 
residencials, comerços turístics substitueixin comerços tradicionals i de consum 
quotidià, i espais en desús esdevinguin hotels, també afecta el preu de l’habitatge, 
que és un dret i no pas un bé amb el qual es pugui especular, i dels béns de 
consum, de manera que s’altera la cohesió i la convivència. 

D’altra banda, comenta que cal tenir en compte les característiques específiques 
de Gràcia, districte al qual fa referència la proposició, com ara l’amplada dels 
carrers i la densitat, i afirma que l’actuació del Govern de CiU ha estat 
voluntàriament tardana i errònia. 

Insisteix que s’ha menystingut el Pla d’usos de Gràcia i, per tant, la veu dels 
veïns i el procés participatiu, així com la naturalesa real del problema de la pressió 
turística. 

Afirma que no es pot endegar un procés participatiu amb capacitat d’incidència 
real per determinar quant turisme té cabuda als barris de Gràcia i com ha de ser i, 
alhora, autoritzar hotels i albergs o residències que poden esdevenir allotjaments 
turístics, en lloc de fer una suspensió de llicències. 

Manifesta el rebuig tant dels veïns de Gràcia com dels grups polítics de l’actuació 
de la tinenta d’alcalde del districte pel que fa a les polítiques turístiques. 

Explicita que els fets exposats porten el seu grup a demanar quines són les 
intencions del Govern municipal amb relació, entre altres coses, al Pla d’usos de 
Gràcia, i considera que, atesa la manca de capacitat del Govern per construir 
consens polític i veïnal, el Pla no es desenvoluparà. 

Recorda que en el cas de l’equipament del carrer Sèneca, el Govern va acceptar 
una suspensió però després va fer marxa enrere sense esperar el resultat del 
procés participatiu. 

A continuació, pregunta per a què té llicència l’edifici del Deutsche Bank, i 
assenyala que encara no està aprovada definitivament la modificació del PGM i que 
en aquests moments, amb l’alçada actual, és un edifici irregular. 

Per acabar, pregunta pel Pla d’habitatges d’ús turístic, que finalitza a l’abril 
d’enguany. Recorda que al maig del 2012, ICV-EUiA ja va demanar que es 
limitessin els habitatges d’ús turístic i es fes la suspensió de llicències, però tant 
CiU com el PP van dir que no calia, malgrat la modificació de la normativa de la 
Generalitat impulsada pel Govern de CiU que va permetre legalitzar 7.000 
habitatges d’ús turístic a la ciutat i 700 al districte de Gràcia. 

El Sr. Espriu indica que la proposició vol que el Govern expliciti les seves 
intencions pel que fa a la pressió turística que pateixen especialment els veïns de 
Gràcia i que condiciona el futur d’aquests barris, i observa que alguns plans són 
contradictoris entre ells. 

Valora el Pla d’usos de Gràcia, un document que considera ben treballat i que 
explica la sobresaturació existent a Gràcia, i observa que caldria tenir en compte 
tant aquest document com el procés participatiu dut a terme fruit de la pressió del 
sector associatiu del territori i dels grups municipals. 

A continuació, exposa algunes de les actuacions del Govern que han generat 
desconfiança i preocupació. 

En primer lloc, esmenta l’aparició de la residència d’estudiants del carrer 
Sèneca, amb 196 places, simultània al desenvolupament del debat sobre el Pla 
d’usos de Gràcia, i subratlla que se situa en un espai públic d’uns 5 metres 
d’amplada de carrer, amb l’impacte que això té en la quotidianitat dels veïns. 

Afirma que el Govern anterior feia servir la legalitat com a instrument de 
protecció davant la dinàmica del mercat, tot mirant d’impedir determinades 
llicències, mentre que el Govern actual sembla que camina en la direcció contrària 
per afavorir els interessos hotelers. 

En segon lloc, comenta que s’han tramitat sis llicències d’hotels amb 
desconeixement per part dels grups municipals. Assenyala que la Sra. Fandos va 
retreure als grups que no presentessin al·legacions referides als hotels, però 
puntualitza que si no ho van fer va ser perquè no podien imaginar, atesa 
l’estructura urbanística de Gràcia, que s’hi poguessin plantejar grans hotels. 

En tercer lloc, indica que en principi semblava que en el projecte del Deutsche 
Bank hi hagués un interès públic, perquè la ciutat guanyava l’edifici del taller de 
Masriera, al carrer Bailèn, i per la possibilitat que una entitat històrica com els 
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Lluïsos tingués un benefici que millorés la seva condició. Critica, però, que la cessió 
de l’edifici del carrer Bailèn sigui una excusa per justificar l’interès públic, i els 
Lluïsos una excusa per tenir pau social respecte a l’expedient. 

No troba justificat que s’hi construeixin 18.000 m² d’equipament hoteler, menys 
encara quan Núñez i Navarro també està construint al carrer Còrsega i quan hi ha 
tanta pressió hotelera al passeig de Gràcia. 

Pregunta si l’Ajuntament ha esdevingut promotor d’aquesta iniciativa que 
significa una modificació del Pla general metropolità i que trenca l’equilibri i el 
model urbanístics, i critica la dotació de 9.000 m² més que, en aquest cas, es 
permetrà que es compensi econòmicament en lloc de compensar amb zona verda. 

En darrer lloc, pregunta com es controlarà la proliferació d’apartaments turístics 
il·legals. 

El Sr. Bolaños manifesta el vot contrari del Grup del PP, que considera que s’ha 
forçat la celebració d’una Comissió extraordinària únicament per generar titulars 
de cara a les eleccions del maig, i assenyala que ni tan sols s’havia comunicat a la 
resta de grups que es presentaria la proposició. 

Aclareix que el seu grup donaria suport a una proposta que busqués solucionar 
problemes de convivència amb mesures concretes i eficaces, però no pas a una 
voluntat com aquesta de limitar la iniciativa privada perquè sí. En aquest sentit, 
considera que el Pla d’usos de Gràcia no pot plantejar la limitació indiscriminada de 
determinades activitats, i que l’aplicació de la normativa existent ja solucionaria els 
problemes d’incivilitat. Observa que, per exemple, limitar els establiments de 
menjar ràpid no evitaria que la gent pogués congregar-se a les places a altes hores 
de la nit i fer soroll. 

Comenta que si als grups proposants els preocupés realment la convivència, 
intentarien solucionar problemes com els dels albergs juvenils que comparteixen 
espai amb comunitats de veïns, i recorda que la competència en aquest àmbit la té 
el Consell Comarcal, on governen PSC, ICV-EUiA, ERC i CiU. 

Respecte de la residència del carrer Sèneca, puntualitza que atès que els 
promotors van presentar la sol·licitud abans que es fes la suspensió de llicències, 
ara no se’ls pot retirar. Indica que el seu grup planteja propostes en positiu per 
millorar el projecte, com ara la cessió de l’interior d’illa per evitar sorolls, i no 
coincideix que la residència generi un gran impacte sobre el districte de Gràcia. 

D’altra banda, pel que fa a l’hotel del passeig de Gràcia, troba incoherent que 
s’alarmin per un augment de 5.000 m2 de superfície els mateixos grups que han 
permès que durant més de vint anys l’edifici tingui 10.000 m2 de sostre en situació 
anòmala. Indica que segons el planejament urbanístic hi ha 4.000 m2 d’edifici, 
mentre que la realitat és que n’hi ha 14.000. 

El Sr. Portabella expressa el vot favorable del seu grup, però fa algunes 
consideracions respecte al contingut i a la forma de la proposició. 

En primer lloc, opina que si bé és normal demanar informes al Govern, no ho és 
tant fer-ho mitjançant una Comissió extraordinària, sense avisar degudament els 
grups municipals i a dos mesos de les eleccions. 

D’altra banda, observa que tots els punts de la proposició fan referència a 
Gràcia, cosa que va en contra de la descentralització i de la voluntat de dotar els 
districtes de més competències. Considera que aquest tema s’hauria de debatre a 
Gràcia. 

En tercer lloc, afirma que l’argumentació en defensa de la proposició se centra 
en el turisme i en l’atac al turisme, quan algun dels seus punts i del Pla d’usos van 
més enllà d’aquest àmbit. 

En quart lloc, puntualitza que la regulació d’habitatges d’ús turístic cal debatre-
la respecte al conjunt de la ciutat, i recorda que el seu grup va ser el primer a 
presentar una proposició en aquest sentit, l’any 2008, i que després ho va tornar a 
fer el 2009 i el 2010, és a dir, tres cops en el mandat anterior. Demana prudència 
a l’hora de presentar proposicions i exposar argumentacions, així com memòria 
dels debats i les actuacions anteriors respecte d’un dels temes que més afecta el 
metabolisme dels barris. 

En darrer lloc, subratlla que el seu grup sempre ha estat en desacord amb la 
residència d’estudiants del carrer Sèneca en particular i amb les residències 
d’estudiants en sòls d’equipaments privats en general, ja que actuen com a 
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competència deslleial, i que, en aquest cas, s’hi afegeix la incoherència entre 
l’equipament i la tramitació del Pla d’usos de Gràcia i la tipologia urbanística. 

El Sr. Vives agraeix totes les intervencions, i coincideix que la proposició s’ha 
presentat pensant en les properes eleccions, però entén que la manera com s’ha 
presentat ha estat extremadament correcta, cosa que agraeix. 

Dit això, recorda que molts dels punts que es plantegen ja han estat tractats 
amb molta profunditat tant a la Comissió d’Hàbitat Urbà com al Districte. 
Puntualitza que es tracta de processos juridicoadministratius amb conseqüències 
molt importants sobre la ciutat, sobre els drets de persones que hi treballen i sobre 
els veïns, i subratlla la transparència que ha caracteritzat el Govern, que sempre 
ha facilitat l’accés a la informació relacionada amb aquests expedients. 

Coincideix, però, que les qüestions que recull la proposició són competència del 
Districte de Gràcia, i manifesta el vot contrari del Grup de CiU. 

A continuació, informa que en l’exhaustiu procés participatiu sobre el Pla 
especial d’establiments de concurrència pública hi ha hagut més de 28 entitats 
molt representatives implicades i més de 300 persones treballant-hi. Recorda que 
quan va sorgir el debat sobre els hotels en el si de la Comissió d’Hàbitat Urbà, el 
Govern va dir que prendria en consideració la regulació de la presència d’hotels al 
barri de Gràcia, sobretot a la Vila de Gràcia, i quan ha tingut tota la informació del 
procés participatiu ha procedit a suspendre les llicències per tal de dur a terme la 
regulació. Observa que aquesta suspensió de llicències és diferent de la dels 
habitatges d’ús turístic, on la suspensió responia a una situació de creixement 
exponencial d’aquests habitatges, la qual cosa va portar a la suspensió a tota la 
ciutat, que concedeix temps per prendre decisions i que ha permès tirar endavant 
el Pla d’habitatges d’ús turístic. 

Informa que la suspensió de l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic de 
concreció de l’ús de les condicions d’edificació de l’equipament del carrer Sèneca es 
va fer perquè es van fer uns requeriments molt importants als promotors de 
l’equipament per tal que perfeccionessin l’expedient. Subratlla que l’Ajuntament no 
pot anar contra els seus propis processos juridicoadministratius, i que a la propera 
Comissió d’Hàbitat Urbà es portarà a aprovació definitiva el Pla. Observa que si no 
ho portessin a aprovació, el silenci administratiu donaria lloc a l’aprovació. 

Troba que l’actitud d’alarmisme permanent perjudica la ciutat, subratlla que el 
privat té dret a sol·licitar l’obertura d’un establiment, i demana més disposició al 
diàleg. 

Per acabar, aclareix que per a l’hotel que es vol establir a l’edifici del Deutsche 
Bank no hi ha cap llicència demanada, sinó una modificació del Pla general en 
tràmit, i que el Govern veu l’operació amb bons ulls, però no n’és el promotor. 

La Sra. Sanz subratlla que si han presentat la proposició en aquesta Comissió és 
perquè és aquí on s’estan decidint aquestes qüestions, sense passar pel Districte, 
relacionades amb polítiques turístiques i promoció turística. Explicita que no és la 
primera vegada, ni molt menys, que es tracten aquests temes en aquesta 
Comissió, i observa que el projecte del Deutsche Bank s’ha aprovat directament a 
la Comissió amb el vistiplau de CiU i del PP. 

D’altra banda, aclareix que si no van parlar amb UpB i PP abans de presentar la 
proposició és perquè aquests grups donaven suport a l’hotel. 

Aclareix també que no pretenen anar en contra de cap acte juridicoadministratiu 
de l’Ajuntament, sinó fer les coses bé, respectant el procés participatiu del Pla 
d’usos de Gràcia i tenint en compte les seves conclusions, i observa que si 
s’haguessin continuat definint les propostes treballades en l’anterior govern, avui 
no hi hauria ni els habitatges d’ús turístic ni els hotels que hi ha, sinó un pla 
estratègic de turisme i un pla d’usos de ciutat. 

El Sr. Espriu afirma que es considera una persona gens alarmista, i puntualitza 
que el que cal és treballar els plans, que arriben massa tard i, en alguns aspectes, 
malament. 

Assenyala que en dos anys (2010-2011), va haver-hi un augment de 250 pisos 
en règim turístic, mentre que actualment l’augment és de 250 pisos per any. 

D’altra banda, insisteix que permetre compensar zona verda amb diners en el 
Deutsche Bank trenca la lògica de com s’havia construït la ciutat. 
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A continuació, diu al Sr. Bolaños que segur que veu amb bons ulls la plusvàlua 
de 27 milions entregada als operadors privats. 

Per acabar, observa que si des del primer moment la informació s’hagués fet 
arribar al procés del debat del Pla d’usos de Gràcia, el territori hauria tingut més 
capacitat d’actuació, però afirma que gairebé totes les decisions les prenen els 
grans promotors de la ciutat: els qui governen. 

El Sr. Bolaños respon al tema de la plusvàlua insistint que hi ha 10.000 m² que 
han estat més de vint anys fora d’ordenació, i afegeix que amb aquest 
planejament que tant es critica, l’Ajuntament no perd diners sinó que en guanya, 
10 milions d’euros. 

Subratlla que per al PP l’afluència de turistes és positiva, però que cal gestionar-
la bé per generar riquesa sense perjudicar ningú, i observa que ICV-EUiA defensa 
un model totalment oposat, en què es rebutja l’existència d’hotels per ser 
suposadament generadors de grans problemes mentre que s’enalteix el moviment 
okupa com si fos un bé social. 

El Sr. Portabella comença manifestant que troba inadequat i una provocació 
gens constructiva contraposar hotels i okupes.  

A continuació, recorda que, com ja ha manifestat en repetides ocasions, el Grup 
d’UpB rebutja rotundament el projecte del Deutsche Bank tal com està plantejat, i 
per això ha presentat al·legacions, que entén que és el que s’ha de fer davant un 
projecte que no agrada: plantejar-hi esmenes i posteriorment posicionar-se en 
funció de la resposta a les esmenes. 

D’altra banda, considera necessari que hi hagi un nou pla d’usos i que 
s’enforteixi el procés participatiu. 

El Sr. Vives indica que la intervenció final del Govern la farà la regidora de 
Gràcia. 

La Sra. Fandos s’adreça a la Sra. Sanz, que ha opinat que el Pla d’usos de 
Gràcia no es desenvoluparà, per defensar el procés participatiu i subratllar que mai 
no hi havia hagut un procés participatiu tan llarg. Afegeix que hi ha hagut un debat 
en què ha participat tothom qui ha volgut, i que el Govern ha assolit el compromís 
d’assumir totes les propostes que estiguin prou consensuades. 

Observa que quan es va demanar el procés participatiu, a Gràcia, amb 120.000 
habitants, hi havia 6 hotels, mentre que a Girona, amb 100.000 habitants, n’hi 
havia més de 27. Entén que Gràcia de cap manera està saturada, però repeteix 
que van assolir el compromís de treballar a partir de les conclusions del procés 
participatiu, i subratlla que, com han fet sempre, escoltaran els veïns i hi 
treballaran. 

Per acabar, puntualitza que són precisament els grups proposants els que han 
fet tots els hotels de la ciutat, i observa que en lloc de fer demagògia cal seure a 
treballar conjuntament. 

 
El Sr. Vives expressa el vot contrari de CIU, el Sr. Espriu expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot contrari del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. Es rebutja. 

 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

13.45 h. 
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Acta de la sessió de 19 de març de 2015, aprovada en sessió del Consell 
Municipal del 10 de juny de 2015 
 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 19 de març de 2015, 
s’hi reuneix la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient, sota la presidència de la 
Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Jordi 
Martí i Galbis, Assumpta Escarp Gibert, Carmen Andrés Añón, Eduardo Bolaños 
Rodríguez, Oscar Ramírez Lara, Janet Sanz Cid, Ricard Gomà Carmona i Jordi 
Portabella Calvete, assistits per l’assessor jurídic, Sr. Joan Caparrós i Hernández, 
que actua per delegació del secretari general de la Corporació i que certifica. 

També hi són presents les Sres. i els Srs.: Albert Civit i Fons, gerent d’Hàbitat 
Urbà; Antoni Sorolla i Edo, gerent adjunt d’Habitatge; Joan Llort i Corbella, gerent 
adjunt d’Urbanisme i Manuel Valdés López, gerent adjunt d’Infraestructures i 
Coordinació Urbana. 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Montserrat Sánchez 
Yuste, Mercè Homs i Molist, Irma Rognoni i Viader, Joan Puigdollers i Fargas, David 
Escudé Rodríguez, Alberto Villagrasa Gil, Elsa Blasco Riera. 

S’obre la sessió a les 16.35 h. 
El Sr. Vives dóna la benvinguda als assistents i els dóna les gràcies, en nom de 

la presidenta, la Sra. Montse Sánchez, així com del Sr. Jordi William Carnes i 
Gabriel Colomé, és a dir de la resta de presidents que ha tingut la Comissió, pel 
seu bon funcionament al llarg dels quatre anys. 

 
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova. 
 

II) Part Informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
 
En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen 

les resolucions següents: 
 
1. Del gerent municipal, d’11 de febrer de 2015, que adjudica a Ambiset, SL el 

contracte relatiu a l’assessorament tècnic DO i CSS renovació paviment xarxa local 
2014-2015, per als exercicis 2015-2016, i per un import de 67.760,00 euros. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 18 de febrer de 2015: 

 
2. 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 de l’edificació en les 
finques dels carrers del Comte d’Urgell, núm. 29-33 i del Comte Borrell, núm. 82, i 
la creació d’un nou espai lliure públic interior d’illa, promogut per Gesdip, SAU; 
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’Hàbitat Urbà i Medi 
Ambient. 

 
3. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ordenació del subsòl per a la ubicació d’un 
dipòsit a la cruïlla del passeig Olímpic i el passeig del Migdia, a la muntanya de 
Montjuïc, promogut per l’Àrea Metropolitana de Barcelona; 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’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
4. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral de definició i concreció de 
l’equipament del carrer de Pujades, núm. 97, d’iniciativa municipal; 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’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 
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5. Resoldre les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública i 
audiència als interessats del Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació 
urbanística delimitat per la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la 
transformació urbanística de l’àmbit discontinu comprès per la parcel·la B del Pla 
de millora urbana d’ordenació de la parcel·la situada en el carrer Àlaba 122-130 i 
el centre comercial Glòries, en el sentit que, justificadament i raonada, figura en 
l’informe del Departament de projectes de gestió urbanística, de data 11 de febrer 
de 2015, que consta en l’expedient i que es dóna per reproduït. Aprovar 
definitivament, a l’empara de l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el Projecte de 
reparcel·lació abans esmentat i presentat per la Junta de compensació, amb 
introducció, en forma de text refós, de les modificacions no substancials 
relacionades en el mateix informe. Determinar, de conformitat amb l’article 153 
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, que la fermesa en via administrativa de l’acord d’aprovació definitiva 
del Text refós del Projecte de reparcel·lació, produirà essencialment els efectes 
econòmics i jurídics continguts a l’article 127 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i, per tant, entre 
d’altres, l’extinció dels drets i càrregues que es relacionen en l’esmentat text refós 
del Projecte de reparcel·lació, per incompatibles amb el planejament. Publicar 
aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de 
major circulació de la mateixa i notificar-lo individualment a cadascun dels 
interessats en l’expedient. Donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi 
Ambient. 

 
6. Estimar el recurs potestatiu de reposició formulat per la Sra. Marta Miró i 

Serra en nom i representació de l’entitat mercantil “Realia Business, SA”, contra 
l’acord de la Comissió de Govern de 15 d’octubre de 2014, d’aprovació definitiva 
Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana del Polígon d’actuació 
urbanística 1 del sector Glòries-Meridiana Sud, en el sentit d’esmenar un error 
detectat en la determinació de la indemnització d’una activitat, per les raons que, 
justificadament, figuren en l’informe del Departament de Projectes de Gestió 
Urbanística, de 16 de febrer de 2015, que consta en l’expedient i que es dóna per 
reproduït. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
notificar-lo personalment al recurrent. Donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat 
Urbà i Medi Ambient. 

 
 

Acords de la Comissió de Govern de 25 de febrer de 2015: 
 
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 concreció de la 
titularitat, tipus, ordenació de l’equipament i ajust dels límits de zones de la 
parcel·la al xamfrà dels carrers Diputació 324 i Bailèn 55-59, promogut pel Sr. 
Javier de Fontcuberta Samá, amb la prescripció 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; 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’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
8. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de millora urbana del barri de La Satalia, en l’àmbit delimitat a 
la Modificació del Pla General Metropolità de la muntanya de Montjuïc, d’iniciativa 
municipal; 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’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
9. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres 
activitats al Barri del Poble-Sec al Districte de Sants-Montjuïc, d’iniciativa 
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municipal; exposar-lo al públic pel termini de tres mesos; sotmetre’l al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva; prorrogar únicament la suspensió de 
l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de 
les activitats regulades en els següents epígrafs del Pla que s’aprova inicialment: 
1.2 Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts; 2.2. Activitats 
musicals; 2.3. Activitats de restauració; 2.4. Activitats de jocs i atraccions, excepte 
ludoteques (epígraf 2.4.5); 2.6. Activitats audiovisuals; EC 3.1. Establiments amb 
degustació; l’atorgament de llicències d’obres i/o els comunicats i altres 
autoritzacions municipals connexes establerts per la legislació sectorial vinculades 
a aquestes activitats, acordada per la Comissió de Govern en data 25 de setembre 
de 2014 i publicada en el BOP de 26 de setembre de 2014; ampliar la suspensió a 
l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de 
les activitats regulades en els següents epígrafs del Pla que s’aprova inicialment: 
2.1. Activitats esportives; 2.5 Activitats culturals i socials; 2.7 Activitats 
zoològiques; EC .3.2 Botigues de conveniència; H.1. Hotels; H.2. Hotels 
apartaments; P.1. Pensions; AT.1. Apartaments turístics; així com l’atorgament de 
llicències d’obres i/o els comunicats i altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial vinculades a aquestes activitats; excloure de 
l’ampliació de la suspensió l’atorgament de llicències i/o comunicats i altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, 
presentades abans de l’executivitat del present acord, així com les sol·licituds 
d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de les activitats 
sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de Control 
(EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha fet abans de la data esmentada; precisar 
que, no obstant això, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol), es podran atorgar les llicències 
fonamentades en el règim vigent, sempre que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; tot això de 
conformitat amb els articles 73.2 i 74.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i de conformitat 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; determinar, a 
l’empara de l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de la suspensió 
serà, com a màxim, de dos anys, a comptar des de l’endemà de les respectives 
publicacions al BOPB; determinar que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat 
en el plànol que figura a l’expedient elaborat conforme al disposat en el punt 3 de 
l’esmentat article 73; i publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. Donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
10. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla Especial d’establiments de 
concurrència pública i altres activitats a l’àmbit del Casc Antic d’Horta del districte 
d’Horta-Guinardó, d’iniciativa municipal; exposar-la al públic pel termini d’un mes; 
sotmetre-la al Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva. suspendre, de 
conformitat amb l’article 73.2 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 i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la 
legislació sectorial, per a la instal·lació o l’ampliació de les activitats regulades en 
els següents epígrafs del Pla que s’aprova inicialment: 2.2 Activitats recreatives 
musicals excepte les activitats amb epígraf 2.2.5 (Cafè teatre i cafè concert); 2.3 
Activitats de restauració ; 2.6.2 Activitats d’exhibició individual o col·lectiva de 
material audiovisual pornogràfic; EC 3.3.3. Comerç alimentari amb degustació ; 
P.1.2 establiments denominats meublés; EA.1 Clubs socials privats o similars; EA.2 
Clubs socials privats de fumadors de tabac; EA.3 Altres establiments amb espais 
destinats a relacions sexuals; suspendre també, l’atorgament de llicències d’obres 
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i/o els comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establerts per la 
legislació sectorial vinculades a aquestes activitats; excloure de la suspensió les 
sol·licituds de tramitació de plans i/o projectes de gestió, i d’atorgament de 
llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establertes per 
la legislació sectorial, presentades abans de l’adopció de l’acord, així com les 
sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicació prèvia a l’exercici de les 
activitats sotmeses al règim de comunicació amb certificació d’Entitat Ambiental de 
Control (EAC), si la sol·licitud de certificació s’ha realitzat abans de la data 
esmentada; precisar que, no obstant això, de conformitat amb l’article 102.4 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol), es podran 
tramitar els instruments i atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent, 
sempre que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament que 
s’aprova inicialment; determinar, que l’àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat 
en el plànol que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de 
l’article 73 del Text refós de la Llei d’Urbanisme; determinar, també, a l’empara de 
l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, com a 
màxim, de dos anys, a comptar des de l’endemà de la publicació al BOPB d’aquest 
acord. Donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
Acords de la Comissió de Govern de 4 de març de 2015: 

 
11. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 

Barcelona, l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona i Aigües de Barcelona, 
Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle de l’Aigua, per promoure noves 
tecnologies per al benestar dels ciutadans i la sostenibilitat ambiental i per a la 
realització d’un projecte pilot de telelectura per comptadors d’aigua al terme 
municipal de Barcelona; donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi 
Ambient. 

 
12. Aprovar el Text refós del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de 

compensació bàsica, del polígon d’actuació urbanística delimitat pel Pla especial 
integral i de millora urbana per a l’ordenació de volums de la finca localitzada al 
carrer de Casp, núm. 1-13, formulat per la Fundació Privada Llegat Roca i Pi, i per 
Casp 1-13 Barcelona, SLU, que incorpora les prescripcions i acreditacions 
requerides en l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, amb 
l’observació continguda a l’informe del Departament de Projectes de Gestió 
Urbanística de data 27 de febrer de 2015 que consta en l’expedient i que es dóna 
per reproduït, i, en conseqüència, publicar aquest acord i l’acord d’aprovació 
definitiva del Projecte de reparcel·lació, als efectes de la seva executivitat, al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari dels de més circulació de la 
província; i notificar individualment als propietaris i altres interessats afectats. 
Donar-ne compte a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
Acord de la Comissió de Govern d’11 de març de 2015: 

 
13. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic de Protecció i Potenciació de la 
Qualitat Urbana en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal; 
exposar-lo al públic pel termini de dos mesos; sotmetre’l al Consell Municipal per a 
la seva aprovació definitiva; prorrogar, a l’empara de l’article 73.2 del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i de 
conformitat 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 suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i de l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, 
rehabilitació i enderrocament de construccions, i de comunicats i altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els 
termes que es detallen en el quadre “Suspensió de llicències, comunicats i altres 
autoritzacions d’obres. Àmbit Protecció Establiments Emblemàtics de la ciutat de 
Barcelona”, que s’annexa a aquest acord i forma part del mateix; prorrogar, 
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també, la suspensió de l’atorgament de llicències d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial; ampliar la suspensió que ara es prorroga, de 
conformitat amb el mateix article 73, als dos següents establiments: “La Casa de 
les Sabatilles” ubicada a la Baixada de la Llibreteria, núm. 10 i “Llibreria Sant 
Jordi”, ubicada al carrer Ferran núm. 41; precisar, que resta exclòs tant de la 
pròrroga com de l’ampliació de la suspensió, l’atorgament de llicències 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, vinculades a obres amb 
llicència concedida amb anterioritat a l’entrada en vigor de la suspensió potestativa 
prèvia (13 de març de 2014) o a l’entrada en vigor de l’ampliació de la suspensió 
(dia següent al de publicació al BOPB d’aquest acord), respectivament; precisar 
també que, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol), es podran atorgar les llicències 
fonamentades en el règim vigent, sempre que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment; determinar que els 
àmbits delimitats i grafiats en el plànol de suspensió que figura a l’expedient, 
elaborat de conformitat amb el punt 3 de l’ article 73 del TRLU, abasten els 
establiments identificats en el llistat de suspensió annex a aquest acord, que es 
dona per reproduït, amb excepció dels establiments que conformen la parcel.la 
amb codi 0112720001 (carrers dels Boters núm. 2 i del Pi núm. 16), que resten 
exclosos de la suspensió, tal com es justifica a l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament, abans citat; determinar, de conformitat amb l’article 74.1 del 
TRLU, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys, a comptar 
des de l’endemà de les respectives publicacions al BOPB; i publicar el present 
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Donar-ne compte a la 
Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. 

 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
d) Compareixences Govern municipal 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
1. Que comparegui el responsable municipal d’Hàbitat Urbà per tal d’informar 

sobre el grau d’assoliment dels objectius plantejats al setembre de 2011 en la 
mesura de govern anomenada Pla Empenta i concretament: 1. Regeneració de sòl. 
Àmbits transformats en el programa. Import invertit total i per àmbit i estat de 
desenvolupament. 2. Parc públic de lloguer i en dret de superfície, de concessió. 
Identificació de solars posats a disposició de tercers en aquest mandat. Nombre 
d’habitatges iniciats, acabats i en construcció en aquest mandat. 3. Construcció 
d’habitatge públic protegit. Import efectivament invertit total i per promoció. 
Nombre d’habitatges iniciats, acabats i en construcció en aquest mandat. 4. 
Rehabilitació. Import total dels ajuts atorgats en aquest mandat. Nombre d’edificis 
intervinguts i d’habitatges repercutits. Es sol·licita còpia per escrit de la 
compareixença en la mateixa comissió. 

 
La Sra. Andrés dóna la compareixença per substanciada. 
El Sr. Vives comunica que al final de la sessió es lliurarà una resposta detallada 

per escrit a tots els grups. 
A continuació, exposa les dades principals per a cadascun dels quatre programes 

del Pla Empenta: 
1) Regeneració de sòl. Les principals actuacions s’han dut a terme a Can Batlló i 

a les vores de la Via Augusta, amb una aportació municipal global acumulada de 
gairebé 60 milions d’euros (desembre del 2014). També s’han impulsat 
desenvolupaments, entre d’altres, de la Marina del Prat Vermell, també amb 
l’aportació dels privats. 

2) Parc de lloguer i amb dret a superfície de concessió. L’any 2012 es va fer una 
preselecció de solars per a la construcció d’habitatge públic, i des d’aleshores 
l’Ajuntament n’ha adquirit 28, amb potencial per a 2.000 habitatges. S’han 
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dissenyat els models de plec de condicions per a una concessió administrativa a 
promotors experts en habitatge social, que s’està llançant en aquest moment.  

3) Construcció d’habitatge públic protegit. Des del juliol del 2011 fins al febrer 
del 2015 s’han iniciat 1.278 habitatges, dels quals s’han finalitzat 2.145, i el febrer 
del 2015 hi ha 829 habitatges en construcció. 

4) Rehabilitació. S’han concedit subvencions per un import total de gairebé 60 
milions d’euros, 42 dels quals corresponen a aportacions municipals. La 
convocatòria del 2014 va incloure les reflexions de l’Observatori de Barcelona per a 
la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA). Hi ha hagut un gran nombre de sol·licituds 
en la campanya del 2014 i la pròrroga del 2015 (940), un 11% per patologies 
estructurals, un 49% per tancaments, un 10% per celoberts, un 8% per obres 
d’accessibilitat, un 10% per ascensors, un 11% per instal·lacions comunes i un 1% 
per obres a l’interior de l’habitatge. De les aproximadament 608 rehabilitacions 
sol·licitades per reestructurar la pell de l’edifici, un 20% són per cobertes (terrats 
verds i vius, cobertes solars i cobertes verdes). 

La Sra. Andrés agraeix la informació facilitada, que ampliarà amb la resposta 
escrita, i indica que la seva intervenció farà referència a les últimes dades 
públiques, del 2013. 

Observa que des de la presentació fa quatre anys del Pla Empenta, que tots els 
grups van valorar molt positivament, els resultats han estat mínims i s’allunyen 
molt d’allò que esperaven tant el Govern com la resta de grups. 

Pel que fa a la rehabilitació, considera que els problemes no s’han identificat a 
temps i que malgrat disposar de pressupost, els resultats són molt pobres. 
Concreta que del 2008 al 2010 es va intervenir en més de 6.000 edificis a la ciutat, 
amb una repercussió de 95.000 habitatges, mentre que el 2012 només es van 
resoldre 515 expedients i el 2013, 208. Afegeix que el 2012 no es va tramitar cap 
expedient del Pla d’ascensors i el 2013 només se’n van tramitar 96. 

Quant a regeneració del sòl, entén que els esforços s’han centrat a resoldre els 
problemes d’alguns privats, com ara la família Muñoz Ramonet a Can Batlló, les 
entitats financeres del sector 10 de la Marina, Glòries i Meridiana, i els propietaris 
de les voreres de Via Augusta, mentre que s’han deixat de banda sectors com 
Casernes, el polígon del Consell de Cent a la plaça de les Glòries, Prim de Sant 
Martí, Trinitat Vella i l’àmbit de la presó o Vallbona. 

Per acabar, puntualitza que dels 550 habitatges previstos amb una inversió de 
60 milions d’euros no n’hi ha cap acabat, i recorda que al novembre del 2014 el 
Govern va afirmar que s’estava estudiant la viabilitat jurídica de la cessió a tercers 
pel que fa al parc públic de lloguer, però dedueix que no se n’ha produït cap.  

El Sr. Bolaños coincideix que, tot i que s’han desencallat alguns sectors, molts 
continuen en la mateixa situació que fa quatre anys, en alguns casos no per manca 
de voluntat política o de diligència sinó per problemes jurídics, però discrepa de la 
Sra. Andrés en l’afirmació que algunes actuacions han estat motivades per la 
voluntat de beneficiar un privat. 

Pel que fa a l’habitatge protegit, opina que l’Ajuntament ha avançat massa 
lentament. Posa com a exemple el cas de les promocions de Germanetes, amb uns 
habitatges que s’haurien d’haver construït fa molt de temps. 

La Sra. Sanz coincideix que el resultat dista molt de les previsions fetes a 
principis de mandat, quan es va presentar la proposta. 

Quant a regeneració del sòl, indica que l’objectiu era mobilitzar 80 milions 
d’euros d’inversió pública en dos anys per intentar aconseguir uns 90 solars, que 
generarien 4.100 habitatges i més de 25.000 llocs de treball, mentre que la 
informació facilitada parla d’un potencial de 28 solars, 21 assolits, amb 2.000 
habitatges en previsió o amb possibilitats de construcció. Pensa que el Govern 
hauria d’haver estat més acurat en les expectatives. 

Manifesta que no s’ha avançat gaire respecte del parc públic de lloguer més el 
dret de superfície, però puntualitza que el seu grup no estava d’acord amb el fet 
que se cedissin els solars públics perquè fossin els promotors els que construïssin i 
gestionessin els habitatges protegits. 

A continuació, afirma que la proposta 100x1.000, que pretenia fer una inversió 
de 100 milions d’euros per construir 1.000 habitatges, no ha donat lloc a cap 
habitatge públic. Pregunta quants habitatges públics protegits s’han acabat i lliurat 
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durant el mandat, i quants d’aquests han estat impulsats directament pel Govern 
municipal, i denuncia que s’hagin privatitzat els aparcaments més rendibles de la 
ciutat sense la contrapartida de fer habitatge públic. 

Critica que la rehabilitació energètica no hagi estat una prioritat del Govern, que 
no s’hi hagi invertit prou i que s’hi hagi començat a actuar massa tard. 

Conclou que hi ha molts plans i moltes voluntats, però poca concreció i poques 
accions.  

El Sr. Portabella agraeix la presentació i recorda que UpB també va donar suport 
al Pla Empenta. 

Entén, però, que ni aquest Pla ni els altres (Pla d’habitatge de Barcelona 2008-
2016, Pla 100x1.000 i Pla d’habitatge 2014-2020) han tingut els resultats 
esperats.  

Considera que l’habitatge compleix una important funció social, i que caldria 
graduar-ne el preu perquè totes les famílies trobessin un producte adequat a la 
seva capacitat econòmica, així com augmentar la ràtio d’habitatge públic i la 
d’habitatge públic de lloguer. Observa que la ràtio actual d’habitatge públic de 
lloguer a Barcelona (aproximadament 1,9%) està molt per sota de la mitjana 
europea (entre el 8% i el 9%), com ho ha estat sempre, i no possibilita la 
implementació de polítiques de generació d’habitatge de protecció oficial eficaces 
perquè assoleixen una massa crítica suficient per influir sobre el preu del mercat i 
perdurar en el temps. 

Valora, en canvi, la tradició barcelonina pel que fa a la rehabilitació, que ha 
tingut continuïtat amb la implementació de programes innovadors i el canvi 
d’accent en d’altres, però considera que, tot i així, les actuacions (hi ha uns 
290.000 habitatges susceptibles de ser rehabilitats) continuen sent poc 
significatives. 

En darrer lloc, recorda la campanya «Barcelona, posa’t guapa», prèvia als Jocs 
Olímpics, que va aconseguir transmetre el missatge que realment s’actuava per 
arreglar les façanes, i assenyala que actualment no s’ha aconseguit la mateixa 
repercussió i implicació global de la societat amb la rehabilitació d’eficiència 
energètica, en què s’han dut a terme accions puntuals però no s’ha transmès la 
sensació que aquestes actuacions fossin prioritàries.  

El Sr. Vives agraeix les intervencions i assegura que a l’informe que es lliurarà 
trobaran resposta a tots els dubtes expressats. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
2. Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal d’informar en 

quin procés es troben els expedients oberts per la instal·lació a la plaça de Sant 
Jaume del panell lluminós amb compte enrere digital del 9 de novembre de 2014 
(si s’ha obert un expedient sancionador al titular de la instal·lació, si s’ha imposat 
sanció al titular i si aquesta s’ha fet efectiva) i per informar sobre les lones de 
l’ANC que varen ser instal·lades al passeig de Gràcia 92 i al Portal de l’Àngel 1, 
indicant la data en què va ser autoritzada la instal·lació d’aquestes lones i quan es 
van instal·lar, els imports abonats i, en el seu cas, les quantitats pendents 
d’abonar per l’ANC. Sol·licitem disposar d’una còpia per escrit de la resposta que 
es doni en Comissió. 

 
El Sr. Bolaños formula la sol·licitud de compareixença, motivada per la voluntat 

de conèixer si hi ha hagut novetats en l’expedient a què fa referència, al qual han 
demanat accés. 

El Sr. Vives informa que l’expedient ha arribat a Ciutat Vella aquesta setmana i 
hi podran accedir a partir de demà. 

A continuació, exposa la informació que també es lliurarà per escrit: 
El 30 de setembre del 2014, l’Institut del Paisatge Urbà emet un informe 

paisatgístic que es remet al Districte per tal d’obrir un expedient. El mateix dia, el 
Districte obre expedient a Capdavantera SL, que el 16 d’octubre presenta un escrit 
d’al·legacions perquè l’ordre de restitució s’adreci a Òmnium Cultural com a titular 
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de la instal·lació. El 28 de novembre el Servei d’Inspecció comprova que la pantalla 
de LED col·locada a la façana ha estat retirada, i el 19 de gener la lletrada informa 
de l’estimació de les al·legacions i de l’arxiu de l’expedient, i s’incoa un nou 
expedient a Òmnium Cultural, que s’ha tancat amb una sanció monetària a 
Òmnium Cultural com a responsable de la infracció. 

D’altra banda, la lona de l’ANC instal·lada al passeig de Gràcia número 92 es va 
autoritzar el 17 d’octubre del 2014, va estar instal·lada del 18 al 31 d’octubre, i 
l’import abonat ha estat de 7.518 euros, i la lona de l’«Ara és l’hora», instal·lada al 
Portal de l’Àngel número 1, es va autoritzar el 7 d’octubre del 2014, va estar 
instal·lada del 8 d’octubre al 7 de novembre, i l’import abonat va ser de 8.500 
euros. 

Aclareix que ambdós imports han estat destinats íntegrament al Pla de 
remodelació de mitgeres de Barcelona i que no hi ha cap import pendent d’abonar. 

El Sr. Bolaños agraeix la informació i pregunta l’import de la sanció imposada a 
Òmnium Cultural. 

El Sr. Vives contesta que és de 120 euros.  
El Sr. Bolaños comenta que en una resposta a una pregunta que van formular 

se’ls va informar que l’ANC, a més dels 7.518 euros per la lona, havia de fer-se 
càrrec d’una part de la rehabilitació de l’edifici de la Pedrera, i demana que 
s’especifiqui l’import i si ja s’ha abonat. 

La Sra. Escarp entén que el seu grup ja ha manifestat clarament la seva posició 
en les repetides ocasions que s’ha tractat el tema, i que en aquest debat d’una 
banda hi ha intransigència i, de l’altra, manca de l’exercici de l’autoritat. 

El Sr. Gomà considera que ja s’ha debatut prou sobre un tema menor que, a 
més, ja està solucionat, i que la sol·licitud de compareixença del PP només respon 
a una fixació contra el 9 de novembre i contra l’exercici del dret a decidir, no pas a 
cap aposta per la qualitat del paisatge urbà. 

D’altra banda, subratlla la importància de preservar el paisatge urbà i l’espai 
públic com a béns comuns, alhora que es defensa el medi urbà com a espai per a 
l’exercici de les llibertats i de les reivindicacions populars, per tant, un espai de 
ciutadania i no de negoci. 

El Sr. Portabella puntualitza que normalment quan algú posa una lona, ja paga 
uns diners que van destinats a rehabilitació, de manera que si és cert que a més 
dels diners per posar la lona s’ha fet abonar un import extra a l’ANC, això seria un 
tracte discriminatori negatiu sobre aquesta entitat que fins ara no s’ha vist mai i 
que seria inacceptable, per la qual cosa el seu grup estarà pendent de l’expedient. 

D’altra banda, observa que l’error va ser no demanar permís per penjar el panell 
lluminós, permís que s’hauria obtingut sense problemes d’acord amb l’article 99.5 
de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà. 

El Sr. Vives agraeix les intervencions i diu que en aquests moments no disposa 
de la informació demanada pel Sr. Bolaños, que es lliurarà tan aviat com sigui 
possible. 

El Sr. Bolaños aclareix que la quantitat extra que ha d’abonar l’ANC va ser 
esmentada pel Govern municipal en una resposta a una pregunta del seu grup, i 
observa que cada grup és lliure de demanar compareixences sobre els temes que 
consideri adients. 

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
3. Que comparegui el responsable del Govern municipal, per tal d’explicar què 

ha fet i què farà el Govern municipal per aturar l’hotel previst al carrer Rec Comtal. 
Sol·licitem que aquesta resposta també sigui lliurada per escrit a la mateixa 
Comissió. 

 
La Sra. Sanz formula la sol·licitud de compareixença, i recorda que a l’octubre 

del 2014 el seu grup ja va demanar al Govern municipal que fes tots els possibles 
per aturar la construcció de l’hotel, amb llicència atorgada el 2013, i el Sr. Vives va 
afirmar que ja s’hi estava actuant. 
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El Sr. Vives recorda que l’any 2008, la Comissió d’Arquitectura, presidida pel Sr. 
Acebillo, va considerar que hi havia unes mitgeres que calia tapar perquè feien 
lleig, i el Govern municipal d’aleshores va decidir traslladar-hi sostre municipal per 
tal de fer un recreixement de l’hotel. Subratlla que davant d’aquest procediment 
taxat, el Govern actual havia de concedir la llicència atès que tot és conforme a la 
legalitat. 

A continuació, exposa que les restes del rec Comtal presents a l’espai són un 
jaciment molt extens que cal documentar i posteriorment tapar (actualment 
s’estan fent els murs pantalla per poder fer el buidat de terres per fer l’excavació). 

Explica que el Govern s’ha reunit amb totes les parts i està negociant amb 
Núñez i Navarro perquè reconsideri la seva actuació, però la situació és complicada 
atès que el privat té uns drets que han estat concedits pel mateix Ajuntament, que 
no es pot desdir i que ha de seguir el procediment. 

La Sra. Sanz reconeix que tots els grups en són responsables atès que quan es 
va aprovar el desenvolupament de la proposta tots van donar-hi suport, però 
considera que davant realitats canviants cal poder canviar alguns plantejaments. 

Recorda que el Pla d’usos de Ciutat Vella desenvolupat el 2010 impedia la 
construcció de nous hotels al districte, però que el Pla del 2013 retirava aquesta 
prohibició, cosa que dificulta la negociació actual. Considera que el Govern podria 
no haver modificat el Pla d’usos o bé modificar-lo però mantenint la impossibilitat 
de fer nous hotels. 

D’altra banda, pregunta què està fent i què farà l’Ajuntament concretament i de 
quins instruments disposa per intentar garantir l’interès públic, i comenta que 
actualment hi ha moltes altres qüestions que també afecten el mateix promotor. 

La Sra. Escarp observa que també cal tenir en compte que al mateix espai hi 
havia la previsió d’executar 2.000 m² d’habitatge protegit, cosa que no s’ha fet. 

D’altra banda, planteja el dubte de si quan es va aprovar el Pla d’usos s’hi van 
incorporar tres llicències, entre elles la del Rec Comtal. 

El Sr. Vives diu que no. 
La Sra. Escarp comenta que en un dels casos l’Ajuntament va perdre un 

contenciós que va marcar molt la pauta d’aquestes llicències, i subratlla la 
importància de l’habitatge públic. 

El Sr. Bolaños subratlla que cal respectar els drets del privat, sigui qui sigui i 
independentment que tingui altres qüestions en curs amb l’Ajuntament, i que 
només cal tenir en compte si l’actuació s’ajusta a la legalitat vigent. Concreta que, 
en aquest cas, cal complir el Pla urbanístic i la llicència concedida. 

D’altra banda, manifesta sorpresa pel fet que els mateixos grups que el mandat 
anterior van permetre la construcció de l’hotel ara vulguin treure-li la llicència, i 
observa que per treure una llicència cal demostrar moltes coses i al final ha de ser 
un jutge qui ho dictamini. 

El Sr. Portabella recorda que UpB sempre s’ha posicionat en contra d’aquest 
projecte d’hotel, i que el 2010, d’acord amb el Govern d’aleshores, va dur a terme 
unes negociacions per tal que s’aturés, i Núñez i Navarro va anunciar la renúncia a 
continuar-lo, però ara reapareix amb un hotel de planta baixa més set (abans era 
de planta baixa més quatre). 

Considera que l’alta densitat d’hotels que hi ha a Ciutat Vella i les troballes 
arqueològiques són motius suficients perquè l’Ajuntament vulgui evitar que es faci 
l’hotel, i pensa que l’opció seria comprar el sòl. D’altra banda, comenta que com 
que el Sr. Núñez ha fet un tros de clavegueram, a sobre se li haurà de pagar per 
això. 

Conclou que aquest solar és estratègicament determinant per a la ciutat per la 
ubicació i pel que pot significar quant a la continuïtat del rec Comtal, vinculat ara a 
la trobada del Pont dels Tres Ulls. 

El Sr. Vives puntualitza que si l’habitatge protegit no s’ha desenvolupat ha estat 
precisament per l’excavació arqueològica. 

Aclareix que aquest hotel no quedava afectat pel Pla d’usos del 2010, i recorda 
el precedent del carrer Magdalenes. 

D’altra banda, indica que cal decidir si es pagarà al propietari no només pel 
terreny, sinó també pels drets adquirits, i subratlla la importància de negociar —



NÚM. 21 10-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3793 
 

amb el suport dels grups, que coincideixen que la volumetria és excessiva— per 
intentar restituir la forma original de la construcció. 

La Sra. Sanz admet que el privat ha adquirit uns drets, però insisteix que davant 
situacions que han canviat, l’Ajuntament ha de poder revertir projectes que són 
contraris als drets de ciutadania actuals o que hi poden generar efectes negatius, i 
insta el Govern municipal a explorar totes les alternatives i qüestionar no només la 
volumetria sinó també la construcció de l’hotel. 

El Sr. Vives coincideix amb la reflexió de la Sra. Sanz, però entén que cal 
respectar els drets generats per decisions de l’Ajuntament i garantir la seguretat 
jurídica, i observa que tot i la realitat canviant i les valoracions actuals de les 
decisions del 2008, atès el ritme de la transformació urbanística, aquestes 
decisions es poden considerar recents. 

D’altra banda, opina que l’única opció és la compra esmentada pel Sr. 
Portabella, però cal pensar-ho bé per evitar malgastar diners públics. 

 
Es dóna per tractada. 
 
 

III) Propostes a dictaminar 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
4. Ratificar l’acord de l’Assemblea General de l’Agència d’Energia de Barcelona, 

aprovat en la sessió de 29 de setembre de 2014, en el sentit d’aprovar la proposta 
de la modificació dels seus estatuts, amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la 
llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa, d’acord amb el text adjunt a aquest expedient. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups.  
 
5. Ratificar les modificacions estatutàries acordades per l’Assemblea General de 

l’Associació Barcelona Clúster Nàutic, en la seva sessió constitutiva de data 28 
d’octubre de 2013, les acordades a requeriment de la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques durant el procés d’inscripció de l’associació, i les aprovades per 
l’Assemblea General en la sessió de 24 d’octubre de 2014, d’acord amb el text 
adjunt a aquest expedient. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta la reserva de vot del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PSC, PP i UpB i amb la 

reserva de vot d’ICV-EUiA.  
 
6. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges d’ús 
turístic a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què 
fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; i 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. 
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Es retira. 
 

Districte de Gràcia - Districte d’Horta-Guinardó 
 
7. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla general metropolità per a la 
concreció del tipus d’equipament en l’àmbit discontinu del Club de Tennis La Salut i 
de l’Escola Virolai, d’iniciativa municipal. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups.  
 

Districte de Ciutat Vella 
 
8. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla especial de reforma interior de la Barceloneta, 
per a la refosa i actualització del planejament vigent i modificació puntual del Pla 
especial de protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona en 
l’àmbit del districte de Ciutat Vella, per a la inclusió del conjunt especial de la 
Barceloneta, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència 
l’informe 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. Condicionar l’executivitat d’aquest acord a l’adopció i posterior executivitat 
de l’acord d’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla general 
metropolità a la Barceloneta. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta la reserva de vot del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PSC, PP i UpB i amb la 

reserva de vot d’ICV-EUiA.  
 
9. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic de l’equipament de la antiga cooperativa 
Segle XX, situada al carrer de l’Atlàntida, núm. 1-3, d’iniciativa municipal (Foment 
de Ciutat, SA), amb els ajustos a què fa referència l’informe de la Direcció de 
Serveis de Planejament; resoldre les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública de l’aprovació inicial, en el sentit que figura a 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. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta la reserva de vot del Grup d’ICV-EUiA, que, tot i 

compartir l’objectiu de protegir i recuperar l’edifici, entén que cal estudiar amb 
més detall si pel que fa a l’equilibri patrimonial és el més adient amb relació als 
interessos de l’Ajuntament. D’altra banda, planteja que potser tampoc no és adient 
dedicar aquest edifici a altres usos que no siguin els equipaments públics que 
necessita el barri. 

El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 



NÚM. 21 10-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3795 
 

Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PSC, PP i UpB i amb la 
reserva de vot d’ICV-EUiA.  

 
Districte de l’Eixample 

 
10. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la implantació d’un establiment 
comercial menor de 5.000 m2 de superfície de venda situat al passeig de Gràcia, 
núm. 11, promogut per Hennes&Mauritz, S.L., amb les modificacions a que fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; resoldre les 
al·legacions presentades en el tràmit de informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de l’esmentada Direcció de valoració de les al·legacions 
presentades; informes, tots dos, que consten a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorporen a aquest acord. 

 
Es retira. 
 
11. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges 
dotacionals i de l’equipament situats al carrer de Viladomat, núm. 142, d’iniciativa 
municipal (Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona); i resoldre les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració 
de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a 
aquest acord. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP, però lamenta el 

retard: tot just s’aprova el projecte urbanístic quan s’haurien d’estar inaugurant els 
habitatges. 

La Sra. Sanz manifesta el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups.  
 
12. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació dels habitatges 
dotacionals i de l’equipament, al carrer de Comte Borrell, núm. 159, d’iniciativa 
municipal (Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona); i resoldre les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, de valoració 
de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a 
aquest acord. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups.  
 
13. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità en l’àmbit 
discontinu de les finques situades al carrer de Sepúlveda, núm. 50-52, Gran Via de 
les Corts Catalanes, núm. 657.B, i Consell de Cent, núm. 148, d’iniciativa 
municipal; i trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a 
la seva aprovació definitiva. 

 
La Sra. Escarp manifesta la reserva de vot del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta la reserva de vot del Grup del PP. 
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La Sra. Sanz manifesta la reserva de vot del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta la reserva de vot del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU i amb la reserva de vot del 

PSC, PP, ICV-EUiA i UpB.  
 

Districte de Sants-Montjuïc 
 
14. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla especial urbanístic per la ubicació en el subsòl 
de les instal·lacions tècniques del Castell de Montjuïc, d’iniciativa municipal 
(BIM/SA). 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups.  
 
15. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la concreció d’usos dels equipaments 
(7c) i l’ordenació de les edificacions en l’àmbit delimitat pels carrers de la 
Metal·lúrgia, del Foc, el límit del Pla de millora urbana Porta Firal, el carrer d’Alts 
Forns i el límit Nord dels pavellons 4 i 6 de Barcelona, promogut per Fira 2000, 
S.A., amb les modificacions a què fa referència l’informe 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. Escarp manifesta la reserva de vot del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta la reserva de vot del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta la reserva de vot del Grup d’ICV-EUiA, que entén que el 

document urbanístic no reflecteix la realitat urbanística vigent d’una de les 
parcel·les que es planteja (la parcel·la 2), i demana que consti per escrit que el sòl 
és de titularitat pública. 

El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU i UpB i amb la reserva de 

vot del PSC, PP i ICV-EUiA.  
 
16. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ordenació del Centre Museístic a la 
Muntanya de Montjuïc, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa 
referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a 
l’expedient; 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. 

 
Es dictamina amb el posicionament reservat de tots els grups. Es retira. 
 

Districte de les Corts 
 
17. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificació puntual del Pla general metropolità per a 
l’adaptació del sistema viari a la topografia del terreny i per a la preservació dels 
jardins existents als carrers de Finestrelles, a l’avinguda de Pearson, al carrer de 
Joan d’Alós i al Torrent de les Roses, d’iniciativa municipal; resoldre les 
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al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de 
conformitat amb l’informe de la Direcció de Planejament de valoració de les 
al·legacions presentades, que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord; i trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 
La Sra. Escarp expressa el vot contrari del Grup del PSC, que ha presentat 

al·legacions perquè entén que cal estudiar amb profunditat la necessitat de 
mantenir la reserva de vial de 20 metres de secció per connectar Finestrelles amb 
el barri de Pedralbes, sobretot tenint en compte que el Pla especial de Collserola i 
el Pla director urbanístic metropolità se’n poden veure afectats. 

El Sr. Bolaños expressa el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz expressa la reserva de vot del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella expressa el vot contrari del Grup d’UpB, que no comparteix la 

justificació del Govern que si s’executa el vial previst quedaria un talús, ja que 
entén que el talús quedaria tant si s’executa com si no. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU i PP, amb el posicionament 

contrari del PSC i UpB i amb la reserva de vot d’ICV-EUiA.  
 

Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 
18. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial integral per a la protecció i desenvolupament de la 
Casa Barangé, situada al carrer de Monestir, núm. 22 i la plaça de Jaume II, núm. 
8, promogut pel Sr. Marcos Bernat Serra. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups.  
 

Districte de Gràcia 
 
19. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial integral i de millora urbana per a la rehabilitació i 
adequació de la Casa Pere Jaqués, en el carrer d’Olot, núm. 2-4, d’iniciativa 
municipal; amb les modificacions, respecte al document aprovat inicialment, a què 
fa referència l’informe 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. Escarp manifesta la reserva de vot del Grup del PSC.  
El Sr. Bolaños manifesta la reserva de vot del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta el vot contrari del Grup d’ICV-EUiA, que entén que els 

centres d’acollida són necessaris als museus però no als parcs, i que, en cas de 
considerar-se necessari en aquest cas, caldria habilitar-lo per a tot el parc i per a 
tots els visitants. Critica que el projecte actual situï el centre on hi ha més 
concentració de turistes, de manera que fomentaria encara més l’accés per 
aquesta part del parc, en lloc d’afavorir la redistribució de turistes, i observa que el 
cost del centre d’acollida podria encarir el preu de les entrades. 

D’altra banda, voldria saber si l’espai acollirà un bar o un restaurant, i recorda 
que cal actuar d’acord amb el Pla d’usos del districte, actualment en discussió. 

El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB, que no entén les 
reticències actuals quan a la Comissió de Cultura ja es va debatre el projecte i tots 
hi van estar d’acord. 
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Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU i UpB, amb la reserva de 

vot del PSC i PP i amb el posicionament contrari d’ICV-EUiA.  
 
20. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la 
situada al carrer de Sant Camil, núm. 25, promogut pels Srs. Laurent Godel i Carla 
Tabora. 

 
La Sra. Escarp manifesta la reserva de vot del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta la reserva de vot del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, ICV-EUiA i UpB i amb la 

reserva de vot del PSC i PP.  
 
21. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità en l’àmbit de la 
prolongació de la rambla de Prat, d’iniciativa municipal; i resoldre les al·legacions 
presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, de conformitat 
amb l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament de valoració de les 
al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a aquest 
acord. 

 
La Sra. Escarp manifesta la reserva de vot del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta la reserva de vot del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta la reserva de vot del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU i UpB i amb la reserva de 

vot del PSC, PP i ICV-EUiA.  
 
22. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic de concreció de l’ús i les condicions 
d’edificació de l’equipament privat situat als carrers de Sèneca, núm. 24-26 i de 
Minerva, núm. 15-17, promogut per Valisa, SL, amb les modificacions 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; 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. Escarp entén que el Pla és contrari al Pla d’usos de Gràcia, que prohibeix 

explícitament aquest tipus d’ús en aquest àmbit; que la volumetria no s’integra 
correctament en l’entorn (planta baixa més tres en un carrer de 4,5 metres 
d’amplada), i que el nombre de places que preveu la residència d’estudiants 
generarà un volum considerable de persones i afectarà la mobilitat de la zona. 

Per això, el Grup del PSC hi votarà en contra. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP, que entén que el 

projecte millora la situació d’una nau industrial privada en desús des de fa temps, i 
que s’ha resolt el problema que va plantejar en les al·legacions referents a les 
molèsties de soroll que el pati interior podia ocasionar als veïns. 

La Sra. Sanz manifesta el vot contrari del Grup d’ICV-EUiA, que també ha estat 
impulsor de la suspensió d’aquest planejament. 

Troba incoherent que es vulgui modificar el planejament per permetre una 
residència d’estudiants al carrer Sèneca alhora que hi ha les llicències de 
residències d’estudiants suspeses en espera de les conclusions, la setmana que ve, 
del procés participatiu del Pla d’usos del districte de Gràcia, que segurament 



NÚM. 21 10-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3799 
 

proposarà la no-obertura de noves residències d’estudiants, i recorda que es va 
plantejar la suspensió del projecte suposadament perquè el Govern municipal va 
considerar oportú fer efectiu allò que sorgís del procés participatiu. 

D’altra banda, subratlla l’impacte que la residència (194 places en un únic 
edifici) tindria en l’entorn i en el dia a dia dels veïns. 

Assenyala que no només cal respectar el procés participatiu, sinó també evitar 
que les residències d’estudiants de la ciutat tinguin un ús turístic. Recorda que el 
seu grup va presentar una proposta en aquest sentit al Plenari municipal, que va 
ser rebutjada pel Govern municipal, i observa que cal evitar que es produeixin els 
efectes negatius, no esperar que es produeixin per actuar. 

El Sr. Portabella manifesta el vot contrari del Grup d’UpB, que considera que les 
residències d’estudiants en sòl d’equipament privat actuen com a competència 
deslleial. 

D’altra banda, coincideix que és incoherent que se suspengués l’expedient 
perquè estava en marxa el procés participatiu per definir el nou Pla d’usos del 
districte de Gràcia i ara es vulgui aprovar aquest expedient uns dies abans que 
se’n presentin les conclusions, i opina que la residència afectaria negativament una 
trama urbana especialment sensible. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU i PP i amb el posicionament 

contrari del PSC, ICV-EUiA i UpB.  
 

Districte d’Horta-Guinardó 
 
23. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament esportiu 
situat al passeig de la Vall d’Hebron, núm. 93-101, d’iniciativa municipal (BIM/SA). 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups.  
 

Districte de Nou Barris 
 
24. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla de millora urbana per a la regulació de la instal·lació 
d’ascensors exteriors als edificis d’habitatges dels barris de Verdum i les Roquetes, 
d’iniciativa municipal (BAGURSA). 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups.  
 
25. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità al barri de Can 
Peguera, d’iniciativa municipal, amb les modificacions a què fa referència l’informe 
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; i 
trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
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El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta la reserva de vot del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PSC, PP i UpB i amb la 

reserva de vot d’ICV-EUiA.  
 

Districte de Sant Andreu 
 
26. Aprovar provisionalment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per a l’ordenació dels sòls 
edificables i sistemes urbanístics del PAU2 del sector entorn Sagrera i d’una part 
dels sòls viaris i d’espais verds del carrer de Josep Estivill, d’iniciativa municipal, 
amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de 
Planejament; i 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; i trametre l’expedient a la 
Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 
La Sra. Escarp manifesta la reserva de vot del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta la reserva de vot del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta el vot contrari del Grup d’ICV-EUiA, que troba totalment 

insuficient la reserva d’habitatge protegit. Concreta que caldria reservar com a 
mínim el 50% del sostre per donar compliment al Pla de l’habitatge de Barcelona. 

Afirma que s’incompleix la memòria social de l’habitatge protegit del Pla de 
millora urbana del sector de l’entorn de la Sagrera aprovat definitivament l’any 
2007, que proposava una modificació per transformar 23.000 m² de sostre 
actualment destinats a ús hoteler. 

D’altra banda, no està d’acord amb la volumetria proposada per a un dels 
edificis (planta baixa més 22) ni amb la configuració de zona verda proposada en 
la continuació dels jardins de Kobe, i considera que cal preservar els edificis 
industrials. 

Per acabar, recorda que el mes passat el seu grup va presentar un prec, que el 
Govern no va acceptar, per protegir la fàbrica Bostik, un dels edificis amb valor 
patrimonial que confereixen memòria i identitat a l’espai, i que va presentar 
al·legacions que només han estat acceptades respecte a qüestions menors. 

El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB, que valora que el 
verd actual s’augmenti en 2.600 m² i que, en agrupar-se, guanyi qualitat 
estratègica. D’altra banda, considera que es millora el planejament del 2007 
perquè s’adopta una trama més ortogonal, que troben adient per a la zona. 

 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU i UpB, amb la reserva de 

vot del PSC i PP i amb el posicionament contrari d’ICV-EUiA.  
 
27. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament situat al 
carrer Gran de Sant Andreu, núm. 200.I, d’iniciativa municipal (BIM/SA). 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta la reserva de vot del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PSC, PP i UpB i amb la 

reserva de vot d’ICV-EUiA.  
 
28. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial de protecció del carrer Gran al nucli antic de Sant 
Andreu, d’iniciativa municipal. 
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La Sra. Escarp manifesta la reserva de vot del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta la reserva de vot del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta la reserva de vot del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU i UpB i amb la reserva de 

vot del PSC, PP i ICV-EUiA.  
 

Districte de Sant Martí 
 
29. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels 
carrers dels Almogàvers, de Pamplona, de Pallars i de Zamora (illa ZAPP), 
promoguda per la Junta de Compensació del PMU Illa ZAPP, amb les modificacions 
a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament; resoldre les 
al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial, en 
el sentit que figura a 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; requerir als promotors del Pla 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 37.876,69 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. 

 
La Sra. Escarp manifesta la reserva de vot del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PP, ICV-EUiA i UpB i amb 

la reserva de vot del PSC.  
 
30. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic integral de definició i concreció de 
l’equipament de Can Picó, situat al carrer de Pere IV, núm. 58-60, d’iniciativa 
municipal. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta la reserva de vot del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PSC, ICV-EUiA i UpB i amb 

la reserva de vot del PP.  
 
31. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic i de millora urbana per a l’ordenació de les 
finques situades a la plaça d’Ernest Lluch, núm. 7, 8 i 9x de Barcelona i a 
l’avinguda d’Eduard de Maristany, núm. 2-4 de Sant Adrià de Besòs, promogut per 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, amb les 
modificacions, respecte al document aprovat inicialment, 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; precisar que aquesta aprovació es 
refereix, només, a les finques compreses dins del terme municipal de Barcelona; i 
condicionar l’executivitat del present acord a l’adopció i posterior executivitat de 
l’acord d’aprovació definitiva del Pla pel que fa als sòls compresos dins el terme 
municipal de Sant Adrià de Besós. 
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La Sra. Escarp manifesta la reserva de vot del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta la reserva de vot del Grup del PP. 
La Sra. Sanz manifesta la reserva de vot del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta la reserva de vot del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU i amb la reserva de vot del 

PSC, PP, ICV-EUiA i UpB.  
 

IV) Part decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
32. Denegar a la CP de la finca del carrer Varsòvia, 136, la bonificació del 90% 

de la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la 
concessió de la llicència d’obres, el 6 de desembre de 2013, per a la instal·lació 
d’un ascensor en l’interior de l’edifici del carrer Varsòvia, núm. 136, sense 
modificar el n0ombre d’habitatges, atès que segons disposa l’article 7. 3 de 
l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2013, per tal de gaudir les dites bonificacions, serà 
necessari que el subjecte passiu sol·liciti la declaració d’especial interès o utilitat 
municipal de les obres, construccions o instal·lacions a executar i la bonificació en 
els terminis següents: a) en el moment de sol·licitar la corresponent llicència 
d’obres o instal·lació; b) abans de ser concedida la llicència, juntament amb la 
presentació de la corresponent autoliquidació provisional de l’impost. En el present 
cas la llicència d’obres es va sol·licitar el 20 de novembre de 2013 i es va admetre 
per resolució de 6 de desembre de 2013 i la bonificació es va demanar per 
instància de 28 de gener de 2015, per tant, fora del termini fixat a l’ordenança 
fiscal referida anteriorment. Procedeix, en conseqüència, la desestimació de la 
bonificació sol·licitada. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa l’abstenció 

del PSC, el Sr. Bolaños expressa l’abstenció del PP, la Sra. Sanz expressa 
l’abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable d’UpB. S’aprova. 

 
33. Declarar d’interès i utilitat municipal les obres per a la reparació de balcons 

dels edificis 14 i 15 i Paranimf del Recinte Escola Industrial al carrer Comte 
d’Urgell, 187 (exp. 02-2014LL24530); i, de conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 
de l’any 2014, concedir a la Diputació de Barcelona, Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Noves Tecnologies, Direcció de Serveis d’Edificació i Logística (NIF 
P0800000B) la bonificació del 70% sobre la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres generat per la concessió de la llicència el 29 de setembre de 
2014 (que suposa una bonificació de mil cinc-cents cinquanta-tres euros amb 
quaranta-un 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 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. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
34. Declarar les obres per a la construcció al carrer Tres Pins, 29-35, d’un edifici 

de nova planta per destinar-lo a residència per a persones amb discapacitat física 
(paràlisi cerebral) de capacitat quaranta-cinc places d’usuaris interns i quinze 
places en centre de dia i aparcament de catorze places de cotxe i dos espais de 
càrrega i descàrrega, a què es refereix la llicència atorgada el 30 d’octubre de 
2008 a l’expedient 03-2007LM32305, d’especial interès i utilitat pública, perquè es 
tracta d’una obra destinada a equipament en què hi concorren circumstàncies 
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socials per poder gaudir d’una bonificació, atès que reuneix les condicions 
establertes en l’article 7è de l’Ordenança fiscal 2.1 per a l’any 2009. Concedir a 
l’Institut Aspace Fundació Privada una bonificació del 65% sobre la part 
corresponent de la quota inicial de l’impost de construccions, instal·lacions i obres; 
(calculada sobre el pressupost inicial de l’obra), respecte a les referides obres, i 
aplicar el mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la 
inspecció final de l’obra. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
35. Acordar la declaració d’especial interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en “ampliació de l’element de connexió del pavelló 8” de la Fira de 
Gran Via de Barcelona, carrer Alumini s/n, de conformitat amb l’Ordenança fiscal 
2.1 de l’any 2011; concedir a la companyia mercantil Fira 2000, SA, la bonificació 
del 70% sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres 
generada per la concessió de la llicència d’obres amb número 03-2011LM15543, 
atès que s’ajusta a allò establert en l’apartat A1 de l’article 7.1 A) de l’esmentada 
ordenança, en tant que les obres s’executen en terrenys qualificats en la seva 
major part com a equipaments comunitaris i dotacions, les obres estan destinades 
a equipaments comunitaris d’acord amb la descripció recollida a l’article 212.1 c) 
de les normes urbanístiques del Pla general metropolità, que descriu com a 
equipament “les instal·lacions per congressos, exposicions, sales de reunions, 
d’interès públic, social i comunitari” i que les obres es promouen per Fira 2000, SA, 
societat mercantil de capital públic, participada en part per l’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya; i donar trasllat a l’Institut Municipal 
d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
36. Iniciar l’expedient per a la contractació dels serveis de Gestió energètica 

integral de 122 edificis municipals (2016-2024), amb núm. de contracte 
15000729, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 
obert, i amb un pressupost total de licitació de 3.807.391,09 euros, IVA inclòs. 
Aquest projecte és susceptible de ser finançat amb Fons Europeus de 
Desenvolupament. 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 les partides i als pressupostos que s’indiquen 
en el document comptable amb el següent desglossament: pressupost net 
3.146.604,21 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA de 
660.786,88 euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos corresponent/s atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà 
l’exercici següent a la seva autorització. Facultar el regidor de l’àmbit material del 
contracte, i membre de la Comissió de Govern, per adoptar els acords relatius a: la 
modificació del contracte per les causes previstes i precises assenyalades al PCAP, 
a l’actualització dels preus assenyalada al mateix plec, i a les penalitzacions que 
puguin imposar-se al contractista. 

 
Es retira. 
 
37. Confirmar, en compliment de la sentència núm. 378/2014 de 27 de maig de 

2014, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs 
d’apel·lació núm. 183/2013, la liquidació d’interessos aprovada per acord de la 
Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient de 23/05/2013, efectuada en execució de 
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la sentència núm. 183 de 9 de juny de 2010 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona (rectificada per interlocutòria de rectificació d’error manifest 
de 23/06/2010) que va ser confirmada per la sentència 588 de 16 de maig de 
2012, dictada per la Secció 4a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. L’esmentada liquidació, pel període del 
25/09/2006 al 30/11/2012, sumava la quantitat de 770.731,14.-€, els quals ja han 
estat abonats per Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. Aprovar la 
liquidació d’interessos a satisfer per part de Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.A., en execució de les esmentades sentències, i pel període de l’1 de 
desembre de 2012 al 8 d’octubre de 2013, data en què es va procedir a liquidar el 
deute corresponent a la indemnització a satisfer per FCC, S.A. Aquesta liquidació, 
que s’incorpora en document adjunt, suma la quantitat de 84.766,48.-€. Requerir 
a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. el pagament de la quantitat de 
84.766,48.-€ en el termini d’un mes des de la notificació d’aquest Acord; advertir 
que finalitzat aquest termini es procedirà a l’execució forçosa per la via 
d’apressament. Notificar aquesta resolució als interessats. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
Districte de Gràcia - Districte de Sarrià-Sant Gervasi - Districte de l’Eixample 

 
38. Aprovar, 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, el projecte modificat del projecte executiu de reforma de 
l’avinguda Diagonal, en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram 
entre plaça Francesc Macià-passeig de Gràcia, als districtes de l’Eixample, Sarrià-
Sant Gervasi i Gràcia a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe 
tècnic jurídic que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna 
per reproduït, per un import de 16.457.879,15 euros, IVA inclòs, (aquesta 
diferència de pressupost inferior a l’aprovat per un import de 18.959.910,52 euros, 
IVA inclòs, és deguda al fet que l’import de les obres adjudicades va ser de 
12.249.218,42 euros, derivats de la baixa oferta per l’adjudicatària de les obres, 
que sumat amb l’import d’increment del modificat que ens ocupa, per import de 
2.416.122,56 euros, dóna un total de 14.665.340,98 euros. A aquesta quantitat 
s’ha d’incrementar el control de qualitat i altres serveis afectats, donant un total de 
16.457.879,15 euros); publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província 
(BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament; i encarregar a la societat municipal BIMSA la 
gestió de l’actuació. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot contrari del Grup del PSC, que considera que el 

projecte de la Diagonal no ha sorgit d’iniciativa municipal, sinó que ha estat liderat 
des de fora, mentre que l’han de pagar tots els barcelonins. 

Assenyala que el projecte per valor de 16.457.879,15 euros fa referència a una 
obra ja feta que es va adjudicar per 12.249.218,42, import que s’ha incrementat 
amb una modificació de 2.416.000 euros (un 19,72% del pressupost d’adjudicació, 
molt a prop del límit permès per la llei, del 20%) i una partida no prevista de 
541.000 euros per a marquesines Foster i smart Foster. 

Troba inadmissible que el projecte no inclogués les marquesines d’entrada, i que 
hi hagi modificacions referides a elements que ja es defineixen en el projecte, com 
ara el transplantament d’arbres, el sistema de reg, el mobiliari urbà o la xarxa de 
l’IMI, com si fossin imprevistos. 

D’altra banda, afirma que des del primer moment era evident que les persones 
amb mobilitat reduïda no podrien pujar a l’autobús perquè els escocells de les 
parades no eren transitables. 

Conclou que és un projecte dolent i car. 
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El Sr. Bolaños manifesta el vot contrari del Grup del PP, que coincideix que 
algunes qüestions al voltant de l’execució de l’obra són inadmissibles, eren 
previsibles i no s’haurien d’haver introduït com a projecte modificat complementari 
que genera una despesa tan gran, sinó com a part de la licitació i l’adjudicació de 
l’obra. 

El Sr. Gomà manifesta el vot contrari del Grup d’ICV-EUiA, que entén que, d’una 
banda, no s’ha tingut gens en compte l’interès públic i s’ha transferit la capacitat 
de decisió i de recursos econòmics a un interès estrictament privat, i, d’altra 
banda, hi hagut greus problemes d’execució. 

El Sr. Portabella manifesta el vot contrari del Grup d’UpB, que està d’acord que 
hi ha elements que s’haurien d’haver inclòs des de l’inici. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 

contrari del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot contrari del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot contrari 
d’UpB. No s’aprova. 

 
Districte de Sants-Montjuïc 

 
39. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a l’emplaçament de 
l’equipament penitenciari de la Zona Franca i modificació puntual del PGM de la 
Subzona 22AL, d’iniciativa municipal; exposar-la al públic pel termini d’un mes. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot contrari del Grup del PSC, que no entén que 

s’entri un document precipitadament quan la parcel·la no es consolidarà en aquest 
mandat ja que entre el Govern de la Generalitat i el Govern municipal han dilatat 
quatre anys l’execució d’una presó que tenia una parcel·la qualificada 
d’equipament i, per tant, el planejament en ordre. Afegeix que hi havia un projecte 
arquitectònic amb un executiu fet i pagat, així com unes obres licitades i 
adjudicades, i entén que la Generalitat ha hagut de rescatar l’adjudicació i 
indemnitzar el contractista pels danys que se li hagin pogut produir. 

Troba incomprensible que en aquest àmbit s’estigui pitjor ara que el 2011. 
El Sr. Bolaños expressa el vot favorable del Grup del PP, que entén que 

l’expedient donaria una solució a la situació i que no vol que el procés s’allargui 
encara més. 

Puntualitza, però, que si bé està d’acord que hi hagi aquests centres 
penitenciaris, no és l’Ajuntament qui ha de licitar, adjudicar, i molt menys fer-se 
càrrec del cost, i en aquest sentit el seu grup presentarà al·legacions. 

El Sr. Gomà manifesta el vot contrari del Grup d’ICV-EUiA, que, tot i estar a 
favor de l’equipament penitenciari, no està d’acord amb els termes del conveni 
signat entre la Generalitat i l’Ajuntament per fer possible el nou equipament. 
Concreta que és inacceptable que l’Ajuntament pagui un equipament sobre el qual 
no té competència, més encara tenint en compte que alhora deixa d’invertir en 
equipaments socials i educatius bàsics sobre els quals sí que té competències 
directes. 

D’altra banda, subratlla que hi ha dos acords aprovats per majoria a la Comissió 
de Presidència i, per tant, mandats democràtics, que rebutgen el conveni i insten 
el Govern a deixar-lo sense efecte. 

El Sr. Portabella expressa l’abstenció del Grup d’UpB, que no veu bé que 
l’Ajuntament es faci càrrec de l’equipament i que el Consorci de la Zona Franca 
hagi de valorar el terreny i fer-li una permuta de sòl a l’Ajuntament, ja que això 
seria més una penalització que una ajuda. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 

contrari del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot contrari d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa l’abstenció d’UpB. 
S’aprova. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
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40. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità al barri de Les Planes, 
d’iniciativa municipal; exposar-la al públic pel termini de tres mesos; suspendre, 
de conformitat amb l’article 73.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 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 i projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
edificació d’obra nova, ampliació de construccions, moviments de terres i de 
declaracions d’innecessarietat de parcel·lació, en l’àmbit de Les Planes, delimitat i 
grafiat en el plànol que figura a l’expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 
de l’esmentat article 73 del TRLU; determinar, 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 l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona; precisar, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme que, no obstant això, es podran tramitar els instruments de 
planejament o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent, que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament que s’aprova inicialment. 

 
Es retira. 
 

Districte d’Horta-Guinardó 
 
41. Aprovar inicialment, de conformitat amb l’article 66.3 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla general metropolità per a la remodelació del 
mercat de la Vall d’Hebron, d’iniciativa municipal; exposar-la al públic pel termini 
d’un mes. 

 
La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños manifesta el vot favorable del Grup del PP, i recorda que fa més 

de catorze anys que els paradistes esperen la remodelació. 
La Sra. Sanz manifesta el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella manifesta el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
c) Proposicions 
 
 

V) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions / Declaracions de grup 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
42. La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda: Que el Govern municipal 

tramiti formalment abans de finalitzar el mandat el pla urbanístic que ha de 
garantir el destí com a espai lliure públic dels terrenys municipals del c/ 
Montevideo 33-53 (parc de l’Oreneta), així com el destí d’equipament públic de les 
finques de Can Ripoll (c/Alfons XII, 49-51) i de Torre Garcini (c/ Xipre, 40-42). 

 
El Sr. Vives proposa tractar conjuntament aquest punt i el punt 55, un 

seguiment de proposició del Grup del PP, i dóna la paraula a la Sra. Escarp. 
 
La Sra. Escarp observa que totes les iniciatives presentades pels diferents grups 

al voltant del parc de l’Oreneta, Can Ripoll i Torre Garcini han perseguit 
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bàsicament tres objectius: blindar la qualificació com a zona verda de la finca 
municipal del carrer Montevideo, blindar exclusivament per a usos d’equipaments 
les finques de Torre Garcini i de Can Ripoll, i que això quedés formalitzat abans 
d’acabar el mandat, però comenta que fins ara només hi ha hagut una aprovació 
inicial d’una modificació de PGM que no agrada a ningú. 

Recorda que el mateix tinent d’alcalde va manifestar la voluntat d’intentar 
modificar-ho quan fos necessari o quan fos possible, i que el Govern es va 
comprometre a presentar en 30 dies una proposta que pogués rebre el suport de 
tots els grups. 

D’altra banda, subratlla la importància de respectar les plataformes «Salvem 
l’Oreneta» i «Salvem Torre Garcini», així com totes les persones que s’han 
mobilitzat perquè aquests espais de la ciutat fossin zona verda o equipaments. 

A continuació, formula la proposició. 
El Sr. Bolaños expressa el vot favorable del Grup del PP, que espera que tan 

aviat com sigui possible el Govern municipal arribi a un acord amb els privats que 
garanteixi l’ús públic de les peces alhora que preserva els drets dels privats. 

La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA, que coincideix que 
cal avançar en la negociació i aconseguir que els equipaments siguin de propietat 
municipal i estiguin al servei dels interessos dels veïns, així com que es determinin 
els terrenys municipals del carrer Montevideo com a espai lliure públic. 

Recorda que el seu grup va presentar una proposició el 2014 en aquest sentit i 
que es va aprovar amb el suport del Govern municipal, i considera que la 
proposició d’avui torna a mostrar fortalesa i fermesa davant del promotor. 

El Sr. Vives manifesta el vot favorable del Grup de CiU, però aclareix que el vot 
favorable expressa més una voluntat que una capacitat real, ja que poder avançar 
en la resolució del problema depèn més de la contrapart, i la negociació és 
complicada. 

Explicita que el Govern no pot tramitar el pla urbanístic que garanteixi el destí 
com a espai lliure públic dels terrenys municipals del carrer Montevideo fins que no 
tanqui la negociació amb la propietat, que té drets sobre els altres elements. 
Subratlla que els desenvolupaments de tots tres espais estan lligats, de manera 
que cal arribar a un acord global, i lamenta no poder concretar si aquest acord 
serà proper o no, però assegura que el Govern hi dedica esforços permanentment. 

La Sra. Escarp espera que la unanimitat serveixi perquè la negociació arribi a 
bon port, i li diu al Sr. Vives que va ser ell qui es va comprometre a presentar una 
proposta en 30 dies. 

El Sr. Vives explica que ho va fer perquè semblava que es podia arribar a 
l’acord. 

La Sra. Escarp ho entén, però observa que els veïns també es mereixen conèixer 
l’estat de la qüestió, tant pel que fa a les dificultats com a la voluntat política 
compartida. 

La Sra. Sanz coincideix amb la Sra. Escarp, i subratlla que cal donar compliment 
als compromisos adquirits i a les proposicions aprovades. 

El Sr. Portabella manifesta el vot favorable d’UpB, que espera que el Govern 
aviat presenti una solució per tal de conservar l’espai, molt important no només 
per la fauna i la vegetació que alberga sinó també per la connexió que estableix: 
tot Collserola és un conjunt i cal evitar que es vagin segregant espais que es van 
empetitint. 

Subratlla que tant el parc de l’Oreneta com Can Ripoll i Torre Garcini formen 
part intrínseca del que ha de ser la ciutat. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal PP: 
 
43. La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda: Instar el Govern 

municipal a exigir a la Generalitat que realitzi les obres de reforma de l’edifici de 
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32 habitatges de protecció oficial del carrer de Sant Eloi 2-4 i que torni a adjudicar 
aquests habitatges, amb la màxima celeritat. 

 
El Sr. Bolaños enuncia la proposició. 
El Sr. Vives explica que les obres de millora dels 32 habitatges estan en marxa i 

s’està treballant per garantir que s’adjudiquin al més aviat possible. La promoció 
prové de l’Incasòl i la gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Va haver-hi 
alguna adjudicació, però es va produir una ocupació massiva que va malmetre 
notablement tant la convivència com l’estat de l’edifici. El darrer trimestre del 2014 
es va haver de buidar íntegrament la finca, i actualment l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha iniciat les obres de millora, que finalitzaran a mitjan setembre, i el 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona treballa perquè els habitatges s’adjudiquin 
amb la màxima celeritat. 

Afirma que atès que ja s’està instant el Govern de la Generalitat, el Grup de CiU 
donarà suport a la proposició.  

El Sr. Bolaños demana que s’especifiqui el termini a què fa referència l’afirmació 
que es vol garantir que les obres s’adjudiquin «al més aviat possible». 

El Sr. Vives aclareix que les obres acabaran, com ha dit, a mitjan setembre. 
El Sr. Bolaños pregunta quan van començar. 
El Sr. Vives no disposa d’aquesta dada. 
El Sr. Bolaños celebra que hagin començat les obres, i pregunta pel cost total 

per rehabilitació de l’edifici, ja que considera que hi ha hagut una mala gestió per 
part de l’Incasòl. 

Denuncia que s’hagin malgastat tants diners públics —s’han gastat, a banda del 
cost de la rehabilitació, més de 400.000 euros en vigilància— i que en lloc d’allotjar 
nous adjudicataris de la borsa del Registre de Sol·licitants, els pisos hagin estat 
ocupats il·legalment durant tres anys i s’hagin destrossat. Comenta que s’ha hagut 
de tapiar la porteria per evitar noves ocupacions i el vigilant ha de treballar dins 
perquè no el vegin, i qualifica la situació de dantesca i totalment lamentable. 

La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC, i coincideix que la 
situació és insostenible. 

D’altra banda, comenta que havia sentit que alguns pisos s’havien tornat a 
ocupar il·legalment, però que li han assegurat que actualment no hi ha cap 
ocupant. 

El Sr. Gomà expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i comenta que en algun 
moment s’han pres decisions poc àgils i desafortunades, però celebra que la 
qüestió estigui en vies de resolució. 

El Sr. Portabella manifesta el vot favorable d’UpB, comenta que l’Incasòl va 
construir els habitatges en uns terrenys cedits per l’Ajuntament, que la gestió de 
l’immoble la va fer Adigsa, i que repetidament s’ha intentat controlar la situació 
per evitar que esdevingués un nucli d’insalubritat i de mercadeig de drogues, i 
celebra que aviat els veïns puguin veure el problema resolt. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, el Sr. Gomà 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
44. La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda instar el Govern municipal 

a impulsar un nou model d’estalvi energètic en els edificis municipals, amb 
l’objectiu de: - Realitzar una avaluació energètica dels edificis municipals, per tal 
de tenir un coneixement exhaustiu de cada edifici. - Implantar un model de gestió 
energètica integral amb l’objectiu d’assolir una millora de l’estalvi energètic del 
30% com a mínim en 5 anys, el 2020. - Crear un programa d’inversions municipals 
per desenvolupar projectes de millora (estalvi, rehabilitació, eficiència energètica, 
energies renovables, formació, divulgació, participació, etc.) que permetin reduir el 
consum, ser més eficients i sostenibles a tots nivells. - Involucrar activament la 
ciutadania i els usuaris dels edificis municipals en la reducció del consum energètic, 
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implantant la metodologia 50/50 en la qual els estalvis econòmics es reparteixen a 
parts iguals entre millores escollides pels usuaris de l’edifici i l’Ajuntament, que 
paga les factures energètiques. - Impulsar col·laboracions amb el teixit productiu 
local per potenciar l’economia verda a la ciutat. 

 
La Sra. Sanz enuncia la proposició, que ha estat transaccionada amb el Govern 

municipal i que vol posar de manifest que cal un nou model de gestió energètica 
integrada en els edificis municipals per aconseguir estalvi i eficiència energètica, 
reduir la petjada ecològica i col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic. 

A continuació, fa referència a un punt de l’ordre del dia que ha estat retirat, el 
punt 36, que plantejava un contracte per promoure la rehabilitació energètica en 
122 edificis municipals. Critica que el Govern municipal presentés un plec d’un 
volum considerable sense donar temps per presentar-hi esmenes i propostes per 
tal de millorar-lo: els grups s’havien de posicionar en dues setmanes, quan, per 
exemple, per al plec del contracte del manteniment del clavegueram hi ha hagut 
uns sis mesos de debat, de reunions tècniques i d’aportacions. Quant al contingut, 
observa que la inversió per rehabilitar 122 edificis hauria fet que s’hagués de 
compartir la responsabilitat amb grans companyies energètiques. 

Pel que fa a la proposició del seu grup, explicita que pretén garantir una gestió 
pública del procés que impliqui els usuaris de les instal·lacions, atès que són els 
que defineixen l’ús i el funcionament diari i els que poden marcar la diferència amb 
relació a les grans empreses que, en el seu legítim exercici, buscaran el màxim 
benefici dels rendiments econòmics que es produeixin. 

Explica que la metodologia 50/50, que segueix el projecte europeu Euronet 
50/50 i que ja ha donat molt bons resultats en altres municipis veïns, com ara Rubí 
amb el projecte «Rubí Brilla», reparteix els estalvis aconseguits a parts iguals entre 
l’Ajuntament, que paga les factures energètiques, i l’usuari, que es beneficia de 
millores en les instal·lacions, material nou, etc., de manera que el benefici directe 
no s’externalitza a cap empresa ni es transfereix a grans companyies. 

Per acabar, comenta que amb relació a l’energia cal avançar igual que s’ha fet 
amb l’aigua i aconseguir que les persones adoptin unes pautes i unes maneres de 
fer diferents. 

La Sra. Escarp expressa el vot favorable del Grup del PSC, que hauria votat en 
contra de la proposta precipitada del Govern, i assenyala que un nou model 
d’estalvi energètic ha de ser un model estratègic, que no mantingui unes maneres 
de fer que no són adients. 

D’altra banda, de la proposició d’ICV-EUiA destaca la implicació dels usuaris dels 
edificis i les col·laboracions amb el teixit productiu local per potenciar l’economia 
verda a la ciutat, i comparteix la conveniència de seguir experiències com la de 
Rubí. 

El Sr. Ramírez manifesta el vot favorable del Grup del PP, que comparteix els 
arguments i els objectius exposats (reduir el consum energètic, augmentar 
l’eficiència i la sostenibilitat i reduir la factura d’electricitat de l’Ajuntament), així 
com la crítica al Govern per voler aprovar un expedient per a la contractació de 
serveis de gestió energètica a final de mandat i precipitadament , quan un canvi 
del model de gestió que podria ser estructural requereix un debat més profund. 

Recorda que la Comissió sempre ha defensat l’eficiència energètica, i que tant el 
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat com el Pla de millora energètica dels 
edificis municipals recullen l’energia renovable i el seu ús, un dels objectius 
principals del Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat ambiental de la ciutat de 
Barcelona. 

Per acabar, aclareix que el model no ha de ser necessàriament només de gestió 
pública, sinó que cal un canvi de model i més endavant caldrà decidir si és públic o 
privat. 

El Sr. Portabella expressa el vot favorable del Grup d’UpB, que valora els 
diferents passos que planteja la proposició perquè es produeixi un canvi en el 
model energètic de la ciutat: anàlisi i avaluació del consum energètic, implicació i 
potenciació del resultat, i implementació. 

Assenyala que dos dels problemes principals de les grans urbs són el consum 
energètic i la contaminació atmosfèrica que se’n deriva, de manera que qualsevol 
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disminució d’aquest consum és positiva, i comenta que, segons estudis elaborats 
per experts, un operador energètic públic podria significar un estalvi energètic de 
fins al 30% i una disminució del cost econòmic també molt significativa, de manera 
que la proposició podria suposar un gran pas endavant. 

El Sr. Vives manifesta el vot favorable del Grup de CiU i agraeix la presentació 
de la proposició i l’acceptació de la transacció del Govern. 

Comenta que el punt 36 s’ha retirat perquè no hauria rebut prou suport pel 
moment en què s’ha presentat, però considera que el més important és que hi ha 
consens entre tots els grups sobre el model energètic que es vol per a la ciutat. 

La Sra. Sanz agraeix el suport de tots els grups, i coincideix en la importància de 
coincidir en el model de gestió energètica que es vol per a la ciutat, tot i que hi ha 
matisos que determinen els interessos que han de prevaldre, que entén que han 
de ser la governança i els interessos públics. 

D’altra banda, insisteix que el canvi no es pot fer precipitadament, que no es pot 
aprovar un plec que afecta 122 equipaments en dues setmanes, ja que malgrat la 
feina prèvia feta pel Govern, cal incentivar la xarxa de teixit productiu local que 
també hi treballa per tal d’integrar el millor de cadascú i desenvolupar-ho 
col·lectivament. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Ramírez expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova amb el redactat següent: 

 
La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda instar el Govern municipal a 

impulsar un nou model d’estalvi energètic en els edificis municipals, amb l’objectiu 
de: 1.- Realitzar una avaluació energètica dels edificis municipals, per tal de tenir 
un coneixement exhaustiu de cada edifici. 2.- Implantar un model de gestió 
energètica integral amb l’objectiu d’assolir una millora de l’estalvi energètic del 
20% com a mínim en 3 anys. 3.- Crear un programa d’inversions municipals per 
desenvolupar projectes de millora (estalvi, rehabilitació, eficiència energètica, 
energies renovables, formació, divulgació, participació, etc.) que permetin reduir el 
consum, ser més eficients i sostenibles a tots nivells. 4.- Involucrar activament la 
ciutadania i els usuaris dels edificis municipals en la reducció del consum energètic, 
implantant la metodologia 50/50 en la qual els estalvis econòmics es reparteixen a 
parts iguals entre millores escollides pels usuaris de l’edifici i l’Ajuntament, que 
paga les factures energètiques. 5.- Impulsar col·laboracions amb el teixit productiu 
local per potenciar l’economia verda a la ciutat. 

 
Del Grup Municipal UpB: 
 
45. La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda projectar el tram del c/ 

Provença entre el c/ Lepant i el c/ d’Enric Granados com a eix amb trànsit pacificat. 
 
El Sr. Portabella enuncia la proposició, i explica que l’acotació del tram ve 

motivada pel fet que al carrer Lepant hi ha la biblioteca del districte de Gràcia, la 
més gran dels districtes de Barcelona i molt concorreguda, al llarg del carrer hi ha 
algunes icones de la ciutat, com ara la Sagrada Família i la Pedrera, i a Enric 
Granados l’eix s’incardinaria amb un de ja existent. 

Subratlla la importància dels eixos cívics com a impulsors de la convivència en 
l’espai públic, dinamitzadors del petit i mitjà comerç, connectors d’equipaments i 
serveis, estimuladors del transport més utilitzat a Barcelona: anar a peu, i, en 
definitiva, com a potenciadors d’un model de ciutat sostenible. 

Observa que seria el primer eix cívic a l’Eixample que no anés de mar a 
muntanya sinó de riu a riu, i serien 3,5 quilòmetres de recorregut cultural, 
comercial i arquitectònic. 

Esmenta que s’ha afegit a la proposició el carril bici segregat, i recorda el carril 
bici segregat del carrer Provença, àmpliament celebrat en un primer moment però 
actualment font de conflicte després de la transformació en carril de doble direcció, 
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ja que els vianants no estan acostumats a mirar en sentit contrari al sentit en què 
circulen els cotxes. 

En darrer lloc, comenta que caldrà veure si la solució definitiva és el carrer per a 
vianants o el carrer 30, però que sens dubte cal que sigui de prioritat invertida. 

La Sra. Escarp manifesta el vot favorable del Grup del PSC, que ja va donar 
suport a una altra proposició semblant d’UpB a principis de mandat, i que 
coincideix que la gent es desplaça bàsicament a peu i que hi ha menys eixos cívics 
horitzontals que verticals. 

El Sr. Bolaños expressa l’abstenció del Grup del PP, que s’hi posicionaria a favor 
si hi hagués un estudi de mobilitat que confirmés que el que planteja la proposició 
seria beneficiós i no generaria problemes a altres carrers. 

El Sr. Gomà manifesta el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA, que comparteix la 
voluntat de pacificar el trànsit a la trama Cerdà, i concretament a l’Eixample, on 
només el 19% dels desplaçaments es fan en cotxe però l’espai viari ocupa el 65% 
de la superfície, mentre que la majoria dels desplaçaments es fan a peu però 
l’espai pacificat per a la convivència, l’ús ciutadà i el desplaçament a peu és 
insuficient. 

Assenyala que la pacificació del trànsit també repercuteix positivament en la 
qualitat de l’aire i la salut, tot contribuint a aconseguir una ciutat més habitable i 
saludable. 

Conclou que cal implementar decididament instruments com el que planteja la 
proposició juntament amb d’altres com ara les places cruïlla o el projecte de les 
superilles, un projecte en el qual entén que s’està treballant amb massa lentitud i 
sense prou convenciment, tot i que avui la Comissió de Mobilitat ha dictaminat un 
pla de mobilitat urbana que fa apostes en aquesta direcció. 

El Sr. Vives expressa el vot favorable del Grup de CiU, que coincideix que no 
seria adient parlar d’una solució tancada, i aclareix que la lentitud en el projecte de 
les superilles es deu a la voluntat que sigui un projecte amb el suport per tothom. 

D’altra banda, subratlla que les actuacions per al guany d’espai públic per al 
vianant formen part d’una mateixa manera d’entendre la ciutat. 

El Sr. Portabella agraeix els vots favorables i també l’abstenció del PP, que va 
votar en contra de la proposició anterior presentada per UpB que ha mencionat la 
Sra. Escarp. 

A continuació, torna a esmentar el carril bici de Provença per afirmar que està a 
favor que es continuï utilitzant molt i que caldrà trobar-hi una solució, i que el fet 
que només hi hagi un carril per a vehicles facilitarà l’actuació. 

Insisteix en la voluntat de no imposar una solució tancada, així com en 
l’afirmació que un carrer de prioritat invertida significaria un gran guany per a un 
eix de 3,5 quilòmetres amb una extraordinària densitat de vianants, així com una 
innovació social i un pas més cap a la sostenibilitat. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Escarp expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa l’abstenció del PP, el Sr. Gomà expressa 
el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable d’UpB. 
S’aprova. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
c) Precs 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
46. Que el Govern municipal es reuneixi durant les properes setmanes amb els 

veïns dels edificis del c/ Entença, 239-245, inclosos en l’actuació de la Colònia 
Castells, per avaluar la situació i les necessitats de les famílies residents, així com 
informar-los del calendari previst i de possibles alternatives, si escau. 

 
La Sra. Escarp formula el prec, i recorda que aquests veïns han manifestat al Ple 

del Districte el seu neguit amb relació a la seva situació i al desenvolupament de 
l’actuació. 
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D’altra banda, indica que els veïns, tot i ser conscients de les dificultats de la 
desafectació, tenen dubtes i suggeriments amb relació al calendari, a la ubicació 
prevista i al reallotjament, i subratlla la importància que se sentin ben 
acompanyats i informats. 

El Sr. Vives comenta que com a regidor de les Corts ha estat especialment 
pendent d’aquest cas, ha visitat aquests veïns i s’hi ha reunit nombroses vegades. 

Recorda que ara s’està duent a terme una modificació del PGM prevista fa 
quinze anys, i que un cop que es decideix desenvolupar l’actuació, a iniciativa del 
Districte de les Corts però amb consens general, que hi ha els edificis de 
reallotjament construïts i arriba el moment de fer el trasllat, és normal que es 
produeixin situacions d’angoixa per part dels veïns, que són persones molt grans 
que coincideix que cal continuar acompanyant amb molta cura, però afirma que 
l’acceptació per part dels veïns que ja han estat reallotjats és sensacional, ja que 
valoren que els pisos són nous, de lloguer social i amb possibilitat de compra final. 

La Sra. Escarp agraeix que es continuï acompanyant els veïns afectats, que han 
viscut amb neguit l’operació de venda de la parcel·la d’Entença on s’ha fet 
habitatge lliure duta a terme per la Generalitat. 

 
Es dóna per tractat. 
 
47. Que el Govern municipal iniciï els tràmits administratius relatius a la 

construcció dels habitatges i la urbanització dels trams de vial corresponents a la 
primera fase de transformació de l’àmbit de la presó de Trinitat Vella i entorns. 

 
La Sra. Andrés formula el prec, i recorda que el seu grup ja va impulsar fa 

quatre anys els entorns de la presó de la Trinitat amb l’aprovació del pla urbanístic, 
encara pendent d’execució, i amb el prec presentat al darrer Plenari per aprovar la 
relació de béns i drets dels afectats urbanístics, la primera fase dels tràmits 
administratius per poder expropiar i dur a terme els reallotjaments pendents. 

El Sr. Vives accepta el prec i afirma que el Govern ja hi treballa.  
 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
48. Que el Govern municipal garanteixi el manteniment a la Fabrica del Sòl de la 

Secretaria Tècnica de Barcelona + Sostenible i de tots els projectes que d’ella se’n 
deriven. 

 
La Sra. Sanz formula el prec, motivat per un canvi d’ubicació que es va produir. 

Comenta que segons l’última informació facilitada al Consell d’Administració de 
TERSA, sí que es mantindran a la Fàbrica del Sòl atès que presten un servei a 
Barcelona, però voldria que el Govern confirmés la seva voluntat definitiva. 

El Sr. Vives observa que cal diferenciar la ubicació de la seu central de l’empresa 
del lloc on es desenvolupa l’activitat, i afirma que això no canviarà. Explicita que 
s’accepta el prec. 

La Sra. Sanz puntualitza que hi ha hagut confusió no només respecte al lloc on 
s’executen els projectes, sinó també respecte al lloc on treballen les persones que 
executen els projectes. 

El Sr. Vives insisteix que no hi haurà cap canvi d’ubicació en aquest sentit. 
 
Es dóna per tractat. 
 
Del Grup Municipal UpB: 
 
49. Que el Govern municipal elabori una proposta de dignificació del racó de 

l’edifici Palau de l’Ajuntament de Barcelona situat entre les places Sant Jaume i 
Sant Miquel. 
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El Sr. Portabella formula el prec, referit a un espai on s’acumulen molta brutícia i 
deixalles i on contínuament es treuen les pilones i s’hi tornen a posar. 

Demana que se solucioni aquest problema que afecta l’espai públic, com es va 
solucionar l’angle a la plaça Sant Jaume entre el carrer Ciutat i el carrer Jaume I, 
on s’acumulaven taxistes que empitjoren l’aire i el trànsit i generaven una situació 
incòmoda per als vianants. 

El Sr. Vives accepta el prec i afirma que s’hi treballarà. 
 
Es dóna per tractat. 
 
50. Que el Govern municipal insti el Reial Cercle Artístic de Barcelona a retirar la 

publicitat d’una marca de begudes alcohòliques situada a les baranes de la terrassa 
de l’edifici de la seva seu. 

 
El Sr. Portabella formula el prec, i recorda que no és la primera vegada que el 

Reial Cercle Artístic incompleix la normativa: en una ocasió va penjar una escala 
metàl·lica en un bé cultural d’interès local (BCIL), a sobre d’una font que també és 
un BCIL i d’un abeurador que també és un BCIL (i l’únic abeurador de l’edat 
mitjana que es conserva). Concreta que ara el Cercle ha posat publicitat a la 
barana de l’edifici, acció prohibida per l’article 9 de l’Ordenança del paisatge urbà. 

Aclareix que és legítim que el Cercle faci servir publicitat per fer front a les obres 
de rehabilitació que vol dur a terme, però subratlla que no es pot permetre que 
incompleixi reiteradament les ordenances com si busqués el conflicte. 

A continuació, mostra una foto on es veuen dos cartells de Martini a la barana i 
un al darrere. 

El Sr. Vives accepta el prec, informa que ja se’ls va exigir que traguessin el 
cartell i s’ha comprovat que avui ja no hi és, agraeix la diligència d’UpB, i 
coincideix que algunes persones sembla que contínuament busquin el conflicte. 

 
Es dóna per tractat. 
 
d) Preguntes 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
51. Quin és el grau d’execució del Pla especial de reforma interior (PERI) de 

Torre Baró, que es va aprovar definitivament el 22/03/1984, i quina és la previsió, 
calendarització i la inversió prevista per a executar el PERI de Torre Baró? 
Sol·licitem disposar d’una còpia per escrit de la resposta que es doni en Comissió. 

 
El Sr. Bolaños formula la pregunta.  
El Sr. Vives indica que lliuraran a tots els grups la resposta exhaustiva que han 

preparat per escrit, que recull la situació de cada àrea, i subratlla que hi estan 
treballant proactivament amb els veïns. 

El Sr. Bolaños agraeix que es lliuri la resposta per escrit i celebra que s’hi estigui 
avançant en una remodelació que els veïns fa massa anys que esperen. 

 
Es dóna per tractada. 
 
52. Té previst el Govern municipal realitzar alguna actuació per tal de desafectar 

els veïns afectats urbanísticament de la zona dels Tres Turons i en cas afirmatiu, 
mitjançant quin planejament urbanístic i quin és el calendari previst? 

 
El Sr. Vives proposa tractar conjuntament aquesta pregunta i la següent, del 

Grup d’ICV-EUiA, i contestar totes dues alhora, i dóna la paraula al Sr. Bolaños. 
El Sr. Bolaños formula la pregunta del seu grup. 
El Sr. Gomà formula la pregunta del seu grup, que ha constatat un retard en el 

desplegament de la modificació del PGM dels Tres Turons, una qüestió estratègica 
des del punt de vista de model de ciutat que requereix un desplegament potent, 
decidit i d’acord amb els paràmetres aprovats en la modificació del PGM. 
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Assenyala que la modificació plantejava un punt d’equilibri complex que va ser 
difícil de trobar entre el màxim de desafectacions possibles respecte al 
reallotjament i al fet de possibilitar una estratègia de verd urbà a la ciutat. 

El Sr. Vives recorda que la MPGM dels Tres Turons preveu l’expropiació d’unes 
18 hectàrees de sòl per destinar-les a zona verda. Aquestes parcel·les contenen 
295 habitatges (77 sobre sòl de titularitat pública) i uns 25.000 m² de sostre, i la 
intenció del Govern és fer compatible l’existència del parc amb el fet que les 
persones es quedin a viure on són. 

Considera que el «parc domèstic» afavoreix el gaudi tant per part dels veïns que 
hi han viscut tants anys i hi tenen les relacions socials com per part de la resta de 
Barcelona, que recuperaria les bateries antiaèries, els entorns, Marià Lavèrnia, 
etcètera. 

Observa que per desafectar tots aquests habitatges cal trobar zona verda de 
compensació, tasca molt complicada a la qual es dediquen molts esforços, i 
recorda que el Govern va decidir que mentre no trobés la zona verda de 
compensació per anar desafectant actuaria sobre l’espai públic com si ja hagués 
desafectat. 

Informa que s’ha format un grup de treball dels Tres Turons amb participació 
veïnal que s’ha reunit per tractar diferents blocs temàtics, i que a partir de les 
conclusions del grup s’elaborarà el full de ruta. 

El Sr. Bolaños entén les dificultats tècniques de la compensació de zona verda, 
però considera que al llarg del mandat es podria haver treballat amb més diligència 
i haver avançat més, i voldria que avui el Sr. Vives aportés més informació sobre 
habitatges concrets que poden ser desafectats els propers mesos. 

El Sr. Gomà afirma que són conscients de la complexitat d’avançar en les 
desafectacions previstes i d’executar tot allò que queda afectat per fer possible el 
parc i el verd estratègic, però comenta que la inquietud del seu grup ve donada pel 
fet que en alguns dels documents que s’han proporcionat als grups de treball es 
parla d’un procés d’execució que comença amb el planejament vigent, però que 
acaba amb una formulació de nou planejament. Subratlla que el Govern ha de 
comunicar obertament la seva intenció, no pas pensar que la solució és un 
planejament nou i alhora defensar que s’està executant el vigent, perquè 
l’execució del vigent és prou complexa i s’ha de fer amb molta coherència i amb 
molt convenciment. 

El Sr. Vives assegura que sempre han estat transparents, i aclareix que 
l’element de discrepància és l’afectació de les persones afectades, que el Govern 
vol desafectar perquè puguin continuar vivint on viuen, intenció que s’ha 
comunicat als veïns en diferents reunions i que la majoria ha acceptat de bon grat.  

 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
53. Quina és la intenció del Govern municipal respecte al desenvolupament de la 

MPGM dels Tres Turons? Sol·licitem que aquesta resposta sigui lliurada per escrit a 
la mateixa Comissió. 

 
Es tracta conjuntament amb el punt núm. 52 de l’ordre del dia. 
 
e) Seguiment proposicions / declaracions de grup 
 
Del Grup Municipal PSC: 
 
54. Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució del prec que va 

acceptar en data 20 de novembre de 2014 amb el contingut literal següent: 
(M1115/12728) Que es presenti a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient, en 2 
mesos, un informe sobre les actuacions per incrementar el verd per districte i barri 
realitzades durant el mandat, projectes en marxa i valoració. 
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La Sra. Escarp enuncia el prec del qual demana el seguiment, que va ser 
acceptat pel Sr. Puigdollers en nom del Govern. 

El Sr. Vives contesta en nom del Sr. Puigdollers que l’informe ja està elaborat i 
es lliurarà immediatament.  

La Sra. Escarp agraeix la resposta. 
 
Es dóna per tractada. 
 
Del Grup Municipal PP: 
 
55. Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l’estat d’execució de la proposició M1115/13914, aprovada en la sessió de 22 de 
gener de 2015: La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda: Instar el 
Govern municipal a presentar en la propera Comissió els acords i propostes 
imprescindibles per garantir les peces d’equipaments de Torre Garcini de Xiprer 
40-46 (Horta-Guinardó) i de Can Ripoll d’Alfons XII 49-51 (Sarrià-Sant Gervasi) 
per a ús ciutadà i sense que pugui ubicar-se cap edificabilitat residencial dins 
d’aquestes peces. 

 
Es tracta conjuntament amb el punt núm. 42 de l’ordre del dia. 
 
Del Grup Municipal ICV-EUiA: 
 
56. Que el Govern municipal informi de les actuacions realitzades per donar 

compliment a la proposició M1115/6710 aprovada a la sessió de 24 de gener de 
2013: La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda: Que l’Ajuntament de 
Barcelona, dins de la seva estratègia de sostenibilitat, i en el marc del Pla de 
l’energia, el canvi climàtic i la qualitat de l’aire i del Pla d’estalvi i millora 
energètica als edificis municipals: - Incorpori com a condició per a la contractació 
del subministrament d’energia elèctrica per als edificis municipals i d’organismes 
associats i per a l’enllumenat públic la màxima quantitat d’energia procedent de 
fonts renovables que les comercialitzadores actuals puguin garantir i no estigui 
compromès per altres contractes, amb l’objectiu d’assolir que el 100% de l’energia 
consumida procedeixi de fonts renovables. - En el procés de formalització de la 
propera contractació del subministrament d’energia elèctrica per als edificis 
municipals i d’organismes associats i per l’enllumenat públic, el Govern municipal 
retrà comptes de l’acompliment d’aquest objectiu. - Iniciï, en el marc de la seva 
política d’educació ambiental, una campanya per a fomentar el consum d’energia 
verda entre la ciutadania. Sol·licitem que aquesta resposta també sigui lliurada per 
escrit a la mateixa Comissió. 

 
La Sra. Sanz recorda que a finals de l’any passat ICV-EUiA ja va sol·licitar una 

compareixença per conèixer l’estat de l’elaboració del plec que havia de determinar 
la contractació del subministrament d’energia de l’Ajuntament. El dia de la 
compareixença no es va facilitar gaire informació sobre el plec, i ahir, a la Comissió 
de Presidència, es va aprovar una pròrroga del contracte actual. 

D’altra banda, subratlla que quan van presentar la proposició fa dos anys el 
Govern va dir que ja hi treballava, i des d’aleshores ha repetit que treballava en el 
plec, però ara hi ha hagut una pròrroga. 

El Sr. Vives informa que ja s’han analitzat les possibilitats reals que totes les 
fonts energètiques que faci servir l’Ajuntament provinguin d’energies renovables, i 
que en la propera licitació de contractació de subministrament elèctric de 
l’Ajuntament això serà una condició d’obligat compliment. 

La Sra. Sanz agraeix la informació i pregunta per què s’ha prorrogat un any 
més. 

El Sr. Valdés aclareix que des del mes de març ja s’ha pactat amb Endesa que 
tota l’energia contractada tingui origen verd al 100%. 

 
Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal UpB: 
 
57. Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada a la Comissió 

d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient en data 15 de juliol de 2013 amb el contingut 
següent: (M1115/8116) La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda iniciar 
un procés de revisió i actualització de l’Ordenança sobre protecció del patrimoni 
arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona per tal d’incloure una nova 
qualificació, béns culturals de caràcter històric i etnològic com a patrimoni moble, 
immoble i immaterial, que permeti desenvolupar polítiques de protecció de 
comerços i botigues de Barcelona.  

 
El Sr. Portabella explica que UpB renuncia a aquest seguiment atès que es dóna 

per satisfet amb l’aprovació a la darrera Comissió de Cultura d’una proposició 
presentada pel seu grup perquè hi hagi una qualificació de béns culturals de 
caràcter històric i etnològic com a patrimoni moble, immoble i immaterial dins de 
l’Ordenança sobre protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la 
ciutat de Barcelona. 

Considera que aquesta mesura, a més de protegir els establiments comercials 
històrics, fa valer aquest patrimoni, important per la capacitat de configurar 
l’entorn i l’esperit de la ciutat, de mostrar l’esforç de diferents generacions i de 
contribuir a la imatge i a la qualitat de vida dels ciutadans quan passegen per 
aquests carrers. 

El Sr. Vives agraeix la referència a la proposició aprovada a la Comissió de 
Cultura, que fa que el Grup d’UpB renunciï al seguiment plantejat avui. 

 
Es dóna per tractada. 
 

 
VI) Mocions 

 
El Sr. Vives fa un breu discurs de comiat de la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi 

ambient com a tinent d’alcalde. 
En primer lloc, agraeix profundament la tasca duta a terme al llarg de les 43 

comissions que s’han celebrat, i subratlla que allò que els uneix, la dedicació a 
l’interès públic, sempre ha tingut més força/pes que les diferències. 

Agraeix el to i la simpatia presents fins i tot en els moments de majors 
discrepàncies, i celebra la confiança aconseguida, gràcies sobretot a l’equip de 
tècnics, integrat per persones de diferents ideologies i personalitats que 
comparteixen una qualitat professional extraordinària. Posa com a exemple en 
Roger Clot, un home segur, convençut del que diu, que va allà on se’l necessita i 
que sempre ajuda amb simpatia, i demana als membres de la Comissió un 
aplaudiment per als equips tècnics com a mostra del seu reconeixement. 

A continuació, valora l’encomiable tasca de la premsa i la seva paciència a les 
comissions. 

Per acabar, torna a valorar l’ambient de la Comissió i la qualitat humana i 
professional dels seus membres, que sempre miren de fer intervencions precises i 
directes i que, per sobre d’interessos partidistes, sempre treballen a favor de 
Barcelona. 

 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

19.19 h. 
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Acta de la sessió extraordinària de 28 d’abril de 2015, aprovada en sessió 
del Consell Municipal del 10 de juny de 2015 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 28 d’abril de 2015, 

s’hi reuneix la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient, sota la presidència de l’Im. 
Sr. Antoni Vives i Tomàs. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Mercè 
Homs i Molist, Irma Rognoni i Viader, Joan Puigdollers i Fargas, Jordi Martí i Galbis, 
Carmen Andrés Añon, Eduardo Bolaños Rodríguez, Alberto Villagrasa Gil, Oscar 
Ramírez Lara, Elsa Blasco Riera, Janet Sanz Cid, Ricard Gomà Carmona i Jordi 
Portabella i Calvete, assistits per l’assessor jurídic, Sr. Joan Caparrós i Hernández, 
que actua per delegació del secretari general de la Corporació i que certifica. 

També hi són presents la regidora Ima. Sra. Sara Jaurrieta Guarner i els Srs.: 
Albert Civit i Fons, gerent d’Hàbitat Urbà, i Joan Llort i Corbella, gerent adjunt 
d’Urbanisme. 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i l’Im. Sr.: Montserrat Sánchez, 
Assumpta Escarp Gibert Yuste, David Escudé Rodríguez, Elsa Blasco Riera. 

S’obre la sessió a les 15.48 h. 
 

Part d’impuls i control 
 
Proposició / Declaració de grups 
 
Dels grups municipals de PSC, ICV-EUiA i UpB: 
 
Única. La Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient acorda:  
 
1. Estudiar la reversió de la concessió de la llicència de construcció de l’hotel Rec 

Comtal, per tal d’evitar la seva construcció.  
2. Considerar la totalitat del districte de Ciutat Vella com una àrea d’especial 

protecció pel que fa a l’equilibri d’usos i a la cohesió social, que impedeixi l’expulsió 
de la població resident i de l’activitat econòmica vinculada.  

3. Proposar, en el marc de la redacció del Pla director urbanístic metropolità, 
una regulació urbanística específica per a Ciutat Vella, que contempli explícitament 
la prohibició de més activitat d’allotjament turístic al districte i les mesures de 
protecció de l’habitatge familiar existent. 

 
La Sra. Jaurrieta considera que el Pla general metropolità aprovat el 2007 

contenia elements d’interès públic, com ara la desafectació d’uns habitatges a 
l’entorn del Rec Comtal, la consolidació d’una reserva d’equipament en un edifici 
catalogat (carrer Ripoll) i l’adjudicació de sostre d’habitatge protegit a 
l’Ajuntament. 

Opina, en canvi, que actualment la instal·lació hotelera prevista en el Pla no té 
sentit atesa la saturació hotelera de Ciutat Vella, de manera que caldria revertir la 
concessió de llicència atorgada, i lamenta la manca d’actuació de l’Ajuntament per 
a la construcció d’habitatges públics en aquesta parcel·la d’iniciativa municipal. 

Subratlla que el Pla director urbanístic metropolità ha de garantir la protecció de 
Ciutat Vella davant la saturació hotelera, com reivindiquen diferents grups polítics i 
especialistes en urbanisme. 

En aquest sentit, la proposició demana que es consideri el districte de Ciutat 
Vella com una àrea d’especial protecció pel que fa a l’equilibri d’usos i a la cohesió 
social i que, amb aquest objectiu, s’eviti l’expulsió de la població resident i de 
l’activitat econòmica de proximitat tot prohibint l’augment de l’activitat 
d’allotjament turístic els propers 25 anys. 

La Sra. Sanz subscriu les paraules de la regidora del PSC, un dels tres grups 
coautors de la proposició. 

Subratlla la voluntat de recuperar, preservar i protegir Ciutat Vella, tot 
implementant instruments urbanístics i de gestió de la política turística. 

Recorda que ja a l’octubre del 2014 el Grup d’ICV-EUiA va interessar-se per la 
voluntat política del Govern municipal davant la possible construcció de l’hotel, i el 
Sr. Vives va afirmar que se n’estava intentant aturar la construcció i va agrair el 
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suport d’ICV-EUiA en aquesta qüestió; però en la darrera Comissió d’Hàbitat Urbà, 
en el si d’una compareixença, va comentar que no s’havia dut a terme cap acció en 
aquest sentit. 

Indica que la no-construcció de l’hotel és una reivindicació de diferents 
associacions de veïns, especialment de l’Associació de Veïns del Casc Antic, i 
observa que la situació actual és radicalment diferent de la del 2007, quan es va 
donar suport a un planejament que possibilitava la construcció de l’hotel, de 
manera que caldria revocar la decisió presa aleshores, tot evitant que els drets 
privats estiguin sense cap motiu per davant dels drets públics i de l’interès comú, 
amb l’objectiu de disminuir la pressió turística, que afecta la cohesió i la 
convivència. 

En darrer lloc, explicita que volen saber què preveu fer el Govern després 
d’haver aprovat el Pla d’usos de Ciutat Vella, que possibilita la creació de nous 
hotels, i d’haver atorgat la llicència el 2013 per a aquest hotel. 

El Sr. Bolaños afirma que s’ha demanat celebrar aquesta Comissió per motius 
electoralistes, i observa que són precisament els grups que l’han demanada els que 
governaven quan es va aprovar el Pla, que permetia, entre altres coses, «la 
implantació d’edificació aprovada per a habitatge de protecció i per a una 
instal·lació hotelera». 

Subratlla que si no els hagués semblat bé aleshores, no hi haurien donat suport, 
i que ara estan actuant en contra d’allò que ells mateixos van aprovar. 

Observa que prendre una decisió i després desdir-se’n genera una gran 
inseguretat jurídica, i que cal garantir els drets que tenen tots els ciutadans, com 
ara el de propietat. Indica que allò que pretenen fer significaria una expropiació de 
llicència que costaria molts diners a l’Ajuntament i, per tant, als ciutadans, i 
considera que el fet que la situació hagi canviat no justifica el que es demana. 

Explica que si el Grup del PP va donar suport al Pla és perquè el considerava 
positiu, recorda que a més de l’hotel inclou l’obertura d’un carrer i habitatge 
protegit, i assegura que molts comerciants de la zona estan d’acord amb la 
construcció de l’hotel. 

El Sr. Portabella recorda la posició que des de fa molt de temps defensa el Grup 
d’UpB: el turisme és un bé preuat, una activitat econòmica important a Barcelona, 
però no s’han de fer més hotels ni a Ciutat Vella ni a l’Eixample. 

Recorda també que Núñez i Navarro va adquirir el solar per un preu molt baix 
en comparació amb el que valia aleshores el sòl a Barcelona, i que UpB el 2010, a 
través de les negociacions amb el Govern municipal, va aconseguir aturar la 
construcció de l’hotel, i el mateix any, a l’agost, el Sr. Núñez i Navarro va anunciar 
que renunciava a continuar el projecte. 

Observa que el Pla incloïa, a més de l’hotel, 27 habitatges amb protecció oficial i 
l’obertura del passatge de Sant Benet, però que encara no se sap quan es 
construirà l’equipament d’habitatge social ni quina part del solar ocupa, mentre 
que s’ha aprovat l’hotel amb planta baixa més set. 

Subratlla que la compra per part de l’Ajuntament seria completament legal, i la 
justificació, la convicció que no s’han de construir més hotels a Ciutat Vella sinó a 
les zones on no n’hi ha, de manera que la proposició respon a un interès per a la 
ciutat. 

Per acabar, puntualitza que la qüestió hauria de ser objecte de discussió política 
i no d’acusació política. 

El Sr. Vives exposa que es lliurarà una presentació que s’ha elaborat sobre la 
qüestió que els ocupa, que va néixer el 2003. 

Manifesta la importància de ser conseqüent, i opina que exigir als altres que 
resolguin allò que un ha fet, com s’està fent avui, practicant filibusterisme 
municipal, està absolutament fora de lloc. 

Observa que estan parlant d’un fet reglat: una sol·licitud i un atorgament de 
llicència, que no es pot anul·lar si no és mitjançant la compra de la finca (13 
milions d’euros) i l’abonament de la compensació (10 milions més). Considera que 
no és aquest el camí que han de seguir. 

Informa que en la Comissió de Qualitat de Vida celebrada el 6 de maig del 2003, 
els senyors Lluís Clotet, Elies Torres, Àngel Llobet, Narcís Comadira, Glòria Moure i 
Eduard Bru, dirigits pel Sr. Acebillo, amb el Sr. Español, el Sr. Esteban, el Sr. 
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Sorolla i el Sr. Cabrera, van decidir que el planejament era bo per a la ciutat i van 
suggerir a l’Ajuntament que cedís sostre municipal per tapar la mitgera, i així ho 
va fer l’Ajuntament d’aleshores. 

Critica que ara, per motius electoralistes i deixant de banda la visió a llarg 
termini, la solidesa i la seguretat jurídica, s’aconsegueixi que l’Ajuntament caigui 
en una mena de sainet. Lamenta profundament que la Comissió d’Hàbitat Urbà, 
que ha tingut un nivell molt alt durant tots aquests anys, hagi de veure’s en una 
situació absolutament ridícula, i que alguns tirin per terra el seu propi bagatge 
polític de molts anys de feina. 

En darrer lloc, assenyala que a la proposició es fa servir el terme reversió, però 
que aquesta figura jurídica no existeix. 

La Sra. Jaurrieta manifesta sorpresa per l’informe que acaba de lliurar el Govern 
municipal, en un apartat de proposicions per part dels grups. 

Repeteix que el Pla del 2007 tenia punts positius, com ara els referents a 
l’afectació d’habitatges, la reserva d’equipament a un edifici catalogat i 
l’adjudicació de sostre d’habitatges protegits a l’Ajuntament, un parc públic que no 
s’ha fet: els veïns del casc antic en aquest mandat no han vist ni tan sols la 
iniciativa que els tràmits del Pla comencessin. 

D’altra banda, observa que el primer pla d’usos de Ciutat Vella que va posar 
sostre hoteler es va fer el 2005. 

Insisteix que des de l’aprovació del Pla el 2007 la situació del turisme, entre 
d’altres, ha canviat radicalment, i recorda que Barcelona ha viscut unes 
manifestacions sense precedents en aquest àmbit, i que la ciutat ha estat 
coneguda per The Guardian i altres mitjans internacionals per això. 

Lamenta la manca de suport de CiU i del PP, que no han valorat que la 
proposició vulgui abordar una proposta de futur i parlar d’una modificació del futur 
Pla general metropolità per protegir Ciutat Vella. 

La Sra. Sanz s’adreça al Sr. Bolaños per dir-li que el Grup del PP ha plantejat 
diferents aprovacions que només buscaven prioritzar els drets de determinats 
privats i, si ho ha considerat oportú, ha canviat «les regles del joc» per fer-ho, 
conjuntament amb el Govern municipal. 

En aquest cas, demana que es reconegui obertament que es prioritzen els 
interessos de Núñez i Navarro davant els interessos públics. 

D’altra banda, diu al Sr. Vives que si algú ha representat una mena de sainet ha 
estat ell amb la seva intervenció i la seva actitud durant tot el mandat. 

Especifica que no és adient manifestar amb prepotència com han d’actuar els 
altres, i assegura que tots tenen una visió de futur per a la ciutat i tots hi treballen 
des de diferents perspectives, amb diferents maneres de fer política i d’entendre la 
política. 

Per acabar, demana sinceritat i transparència: que s’expressi clarament que es 
vol aquest hotel a Ciutat Vella perquè no es dóna importància a l’excés de pressió 
turística. 

El Sr. Portabella aclareix que quan el seu grup va votar a favor de la modificació 
del PGM, aquesta no incloïa l’hotel sinó la construcció de 27 pisos de protecció, 
l’obertura del passatge de Sant Benet i la possibilitat de construir l’hotel. 

Subratlla que la pressió turística ha canviat molt respecte al 2007, i recorda que 
el Grup d’UpB va posicionar-se per primer cop contra la construcció de més hotels 
a Ciutat Vella i a l’Eixample aproximadament el 2013, i actualment té en compte, a 
més a més, els costos econòmics que derivarien de diferents actuacions, així com 
la necròpoli descoberta i la possibilitat de continuïtat del rec Comtal. 

El Sr. Bolaños coincideix amb el Sr. Vives que no existeix el concepte jurídic de 
«reversió de la llicència», de manera que s’estaria parlant, en tot cas, 
d’expropiació. 

Observa que per casos semblants, com ara el de Santa Madrona, l’Ajuntament al 
final ha perdut un procés contenciós i ha hagut de pagar molts diners, que són dels 
ciutadans de Barcelona. 

No accepta que s’afirmi que PP i CiU prioritzen els interessos dels privats. 
Assegura que totes les decisions —que poden ser encertades o no— es prenen 
tenint en compte l’interès de la ciutat, i observa que si l’afirmació de la Sra. Sanz 
fos certa, s’hauria aprovat la qüestió relacionada amb el parc de l’Oreneta, i que es 
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podria parlar de Torre Vilana i del que hi va fer un govern del qual formava part 
ICV-EUiA. 

El Sr. Vives insisteix que hi ha un privat que té uns drets arran d’una decisió 
d’un govern anterior que va aprovar el planejament, i que les mateixes persones 
que el van aprovar ara estarien disposades a pagar al privat 24 milions d’euros. 

Demana prudència i rigor a la Sra. Sanz, i que no emeti acusacions falses que 
no li agradaria rebre, com és que hi ha grups municipals amb interessos poc clars 
per beneficiar el privat que volen fer prevaldre sobre l’interès públic. 

D’altra banda, observa que ningú no té l’autoritat moral que la representant 
d’ICV-EUiA vol fer veure que té, sinó que cadascú té una ideologia i una manera de 
fer i intervé d’acord amb això, i considera que els grups que han presentat la 
proposició haurien de reconèixer el que han fet i no fer incórrer l’Ajuntament en 
aquesta mena de sainets. 

 
El Sr. Vives expressa el vot contrari de CIU, la Sra. Jaurrieta expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot contrari del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. Es rebutja. 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

16.19 h. 
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Acta de la sessió extraordinària del 28 d’abril de 2015, aprovada en sessió 
del Consell Municipal del 10 de juny de 2015 

 
A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 28 d’abril de 2015, 

s’hi reuneix la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient, sota la presidència de l’Im. 
Sr. Antoni Vives i Tomàs. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Mercè 
Homs i Molist, Irma Rognoni i Viader, Joan Puigdollers i Fargas, Jordi Martí i Galbis, 
Carmen Andrés Añon, Eduardo Bolaños Rodríguez, Alberto Villagrasa Gil, Oscar 
Ramírez Lara, Elsa Blasco Riera, Janet Sanz Cid, Ricard Gomà Carmona i Jordi 
Portabella i Calvete, assistits per l’assessor jurídic, Sr. Joan Caparrós i Hernández, 
que actua per delegació del secretari general de la Corporació i que certifica. 

També hi són presents la regidora Ima. Sra. Sara Jaurrieta Guarner i els Srs.: 
Albert Civit i Fons, gerent d’Hàbitat Urbà, i Joan Llort i Corbella, gerent adjunt 
d’Urbanisme. 

Excusen la seva absència les Imes. Sres. i l’Im. Sr.: Montserrat Sánchez, 
Assumpta Escarp Gibert Yuste, David Escudé Rodríguez, Elsa Blasco Riera. 

S’obre la sessió a les 16.24 h. 
 

Propostes a dictaminar 
 
Propostes d’acord 
 
1. Aprovar la incorporació al Catàleg d’arbres d’interès local de l’Ajuntament, per 

tal d’assegurar la protecció dels exemplars que, per les seves característiques 
peculiars de bellesa, raresa i antiguitat, han d’ésser conservats dins el terme 
municipal, de noves fitxes, corresponents als arbres següents: - Araucaria 
columnaris, ubicat al pati de la Casa de la Misericòrdia. - Pinus pinea, ubicat al c/ 
August Font, 2. - Ulmus pumila, ubicat a la cantonada de la Diagonal amb el c/ 
Josep Pla. - Pterocarya fraxinifolia, Acer pseudoplatanus i Fraxinus angustifolia, 
ubicats a l’antic Jardí Botànic de Montjuïc. PUBLICAR el present acord a la Gaseta 
Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
La Sra. Andrés expressa el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños expressa el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella expressa el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de tots els grups. 
 

Districte de Gràcia 
 
2. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla especial d’ordenació del Parc Sanitari Pere 
Virgili (antic Hospital Militar) per a l’ampliació i concreció de la seva titularitat, 
promoguda pel Servei Català de la Salut. 

 
La Sra. Andrés expressa el vot contrari del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños expressa el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz expressa el vot contrari del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella expressa el vot contrari del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU i PP i amb el posicionament 

contrari de PSC, ICV-EUiA i UpB. 
 
3. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la modificació puntual del Pla especial de concreció d’usos i 
ordenació de volums de l’illa situada als carrers de Mare de Déu de la Salut, 
d’Antequera, de l’Escorial, de Molist i de la Riera de Can Toda, en l’àmbit ocupat 
per les instal·lacions del Club de Tennis La Salut, promoguda pel Club de Tennis La 
Salut, amb les modificacions a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis 
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de Planejament, que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a 
aquest acord. 

 
La Sra. Andrés expressa el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños expressa el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz expressa el vot favorable del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella expressa el vot contrari del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PSC, PP i ICV-EUiA i amb 

el posicionament contrari d’UpB. 
 

Districte d’Horta-Guinardó 
 
4. Aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública 
i altres activitats a l’àmbit del casc antic d’Horta, del districte d’Horta-Guinardó, 
d’iniciativa municipal. 

 
La Sra. Andrés expressa el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños expressa el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz expressa la reserva de vot del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella expressa el vot favorable del Grup d’UpB. 
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PSC, PP i UpB i amb la 

reserva d’ICV-EUiA. 
 

Districte de Sant Martí 
 
5. Convertir, a l’empara de l’article 65 de la Llei de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’acte d’aprovació 
definitiva del Pla especial urbanístic i de millora urbana per a l’ordenació de les 
finques situades a la plaça d’Ernest Lluch, núm. 7, 8 i 9x de Barcelona i a 
l’avinguda d’Eduard de Maristany, núm. 2-4 de Sant Adrià de Besòs, adoptat pel 
Plenari del Consell Municipal en sessió de 27 de març de 2015, en un acte 
d’aprovació provisional, atès que el primer conté els elements constitutius d’aquest 
i, per tant, produeix els seus efectes, tal com posa de manifest l’informe tècnic-
jurídic de la Direcció de Serveis de Planejament emès en data 24 d’abril de 2015 i 
atès, també, l’informe de la Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’àmbit metropolità de Barcelona de 10 d’abril de 2015; i, en conseqüència, 
aprovar provisionalment, de conformitat amb els articles 63.3 i 5 de la Carta 
Municipal de Barcelona i 98 del TRLU (decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), el Pla 
especial urbanístic i de millora urbana per a l’ordenació de les finques situades a la 
plaça d’Ernest Lluch, núm. 7, 8 i 9x de Barcelona i a l’avinguda d’Eduard de 
Maristany, núm. 2-4 de Sant Adrià de Besòs, promogut per l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besos, amb les modificacions, respecte 
al document aprovat inicialment, a què fa referència l’esmentat informe tècnic-
jurídic de la Direcció de Serveis de Planejament; informes, tots dos, que consten a 
l’expedient i a efectes de motivació s’incorporen a aquest acord; precisar que 
aquesta aprovació es refereix, només, a les finques compreses dins del terme 
municipal de Barcelona i trametre l’expedient a la Subcomissió d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 

 
La Sra. Andrés expressa el vot favorable del Grup del PSC. 
El Sr. Bolaños expressa el vot favorable del Grup del PP. 
La Sra. Sanz expressa la reserva de vot del Grup d’ICV-EUiA. 
El Sr. Portabella expressa el vot favorable del Grup d’UpB.  
 
Es dictamina amb el posicionament favorable de CiU, PSC, PP i UpB i amb la 

reserva d’ICV-EUiA. 
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Part decisòria / executiva 
 
Propostes d’acord 
 
6. Denegar a Olivia Hotels, SA (Sociedad Unipersonal) la sol·licitud d’una 

bonificació del 30% sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres (exp. 02-2011LM16072), per a obra nova en xamfrà per a ús residencial 
(hotel de quatre estrelles) al carrer Balmes, 115, atès que no es donen els 
requisits establerts a l’Ordenança fiscal núm. 2.1 d’aplicació per l’any 2012, 
publicada al BOP del 30 de desembre de 2011, reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, al seu article 7è relatiu a bonificacions 
(circumstàncies de foment de l’ocupació), ja que entre l’exercici de sol·licitud de la 
llicència, el 2010, i l’exercici precedent, és a dir, el 2009, no es dóna un increment 
de la mitjana de la seva plantilla al municipi en un 10% o més. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Andrés expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
7. Primer. Declarar les obres de la Inmomedic 09, S.L., al carrer Ganduxer, 137, 

consistents en la construcció d’un aparcament subterrani per a vehicles, situat al 
subsòl del terrenys dels Jardins del Dr. Roig i Raventós, d’especial interès o utilitat 
pública perquè reporta beneficis objectius a la ciutat, i acompleix una indiscutible 
funció social, atès que reuneix les condicions esmentades a l’epígraf: 1.A) A2 de 
l’article 7è de l’Ordenança fiscal 2.1 vigent per l’any 2011 (BOP del 31 de 
desembre de 2010), en tractar-se d’obres destinades a la promoció d’aparcament 
públic. Segon. Concedir a Inmomedic 09, S.L. una bonificació del 50% sobre la 
quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (exp. 05-2011LM06832) 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. Tercer. Elevar l’acord de declaració d’especial interès públic i utilitat 
municipal i de determinació dels percentatges de bonificació aplicables a la 
Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient, per delegació del Plenari del Consell 
Municipal. I donar trasllat a la Direcció d’Inspecció d’Hisenda, als efectes 
procedents. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Andrés expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa l’abstenció d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable d’UpB. 
S’aprova. 

 
8. Acordar la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres a 

executar en l’emplaçament on exerceix l’activitat educativa l’Escola Vedruna de 
Gràcia, al carrer Gran de Gràcia, núm. 228-232, de conformitat amb allò previst 
per l’Ordenança fiscal municipal núm. 2.1, reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, en la seva redacció vigent per a l’exercici 
2013; concedir a la “Congregació de les Carmelites de la Caritat i Vedrunes” una 
bonificació del 65% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres -calculada sobre el pressupost inicial de l’obra- meritat per les realitzades a 
l’empara de la llicència d’obres majors concedida en virtut de resolució emesa per 
la regidora del Districte de Gràcia, en data 7 de juny de 2013 i a l’expedient 
tramitat amb referència 06-2012LL12320, per tal de dur a terme una “obra major 
per a la reforma i ampliació de l’Escola Vedruna de Gràcia, consistent en 
l’ampliació i reforma segons descripció de les obres que s’especifiquen al projecte, 
entrat telemàticament al COAC en data 16-04-2012, pels tècnics Carlos Borrell i 
Calonge, i Maria Borrell Miro-Sans; modificat en data 05-06-2013” (autoliquidació 
referència LV-2013-3-11-01456502 amb una quota resultant per import de 
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40.200,00 €), en donar-se les condicions previstes per l’article 7 de la referida 
Ordenança fiscal municipal núm. 2.1, en la seva redacció vigent per a l’exercici 
2013, atès que es tracta d’obres per tal de dur a terme una construcció destinada 
a equipament comunitari, les quals s’executen en terrenys destinats a equipament, 
i són promogudes directament per una entitat religiosa, sense ànim de lucre, i 
inscrita en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, tot aplicant el 
mateix tipus de bonificació al cost total de l’obra que resulti de la inspecció final de 
l’obra a efectuar en aplicació d’allò disposat per l’article 11.4 de la citada 
Ordenança fiscal municipal núm. 2.1, en la seva redacció vigent per a l’exercici 
2013; donar trasllat de la resolució a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents; i notificar la present resolució a la interessada. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Andrés expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
9. Declarar d’interès públic i utilitat municipal les instal·lacions emparades per 

llicència ambiental 10-2014-0770 que s’ubiquen al carrer Pujades 176-178, de 
Barcelona, i on desplega la seva activitat l’associació Centre Moral i Cultural del 
Poblenou; concedir al Centre Moral i Cultural del Poblenou la bonificació del 65% 
sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres generada per la 
concessió de la referida llicència, atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è de 
l’Ordenança fiscal 2.1 de l’any 2014, atès que el titular de la llicència és una entitat 
sense ànim de lucre, la construcció es realitza en terrenys qualificats 
d’equipaments (clau 7a) i les obres es realitzen en un centre que acompleix una 
indiscutible i contrastada funció d’interès social com és la realitzada per un 
equipament cultural; i donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes 
pertinents. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Andrés expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
10. Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en “d’instal·lació d’un ascensor (des de la planta entresòl fins a la 
planta àtic) en l’interior d’un edifici entre mitgeres i amb catalogació B, situat al 
carrer La Rambla núm. 25” i, de conformitat amb l’Ordenança fiscal 2.1 per a l’any 
2014, concedir a IC145, SL, una bonificació del 50% sobre la quota de l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres, que acredita amb la concessió de la llicència 
del 29 d’octubre de 2014, atès que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B1 de 
l’esmentada Ordenança, en relació amb 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 1.072,00 euros, es redueix en un 50%, la qual cosa 
representa una bonificació de 536,00 euros, quedant només obligat a pagar 
536,00 euros per aquest concepte. Donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda 
als efectes pertinents. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Andrés expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
11. Acordar la declaració d’interès públic i utilitat municipal de les obres 

consistents en “obres per a la reforma de façana i rètol de local comercial en 
planta baixa a la Rambla 95, edifici amb catalogació C” i, de conformitat amb 
l’Ordenança fiscal 2.1 per l’any 2014, concedir a Antoni Marinel·lo Oller, una 
bonificació del 35% sobre la quota de l’impost de construccions, instal·lacions i 
obres, que acredita amb la concessió de la llicència del 23 de gener de 2015, atès 
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que s’ajusta a allò establert en l’article 7è.1.B2 de l’esmentada Ordenança, en 
relació amb 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 
412,05 euros, es redueix en un 35%, la qual cosa representa una bonificació de 
144,22 euros, quedant només obligat a pagar 267,83 euros per aquest concepte. 
Donar trasllat a l’Institut Municipal d’Hisenda als efectes pertinents. 

 
El Sr. Vives expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Andrés expressa el vot 

favorable del PSC, el Sr. Bolaños expressa el vot favorable del PP, la Sra. Sanz 
expressa el vot favorable d’ICV-EUiA i el Sr. Portabella expressa el vot favorable 
d’UpB. S’aprova. 

 
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

16.24 h. 
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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords del òrgans de govern 
 
La Comissió de Govern, en la seva sessió celebrada el dia 20 de maig de 2015, 

va adoptar el següent acord: 
“Aprovar l’ordenació de les mesures per a garantir la transversalitat de la 

perspectiva de gènere en els documents de caràcter normatiu, programàtic, 
estratègic i comunicatiu de l’Ajuntament de Barcelona, que s’insereix a 
continuació.”. 

En compliment d’allò disposat en el propi acord i als efectes d’allò establert a 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, es publica a continuació el text íntegre de les Directrius per a l’elaboració de 
les normes municipals, que comprenen les directrius de tècnica normativa i les 
directrius sobre la tramitació de l’expedient per a l’aprovació de les ordenances, els 
reglaments i els decrets. 

 
ANNEX - ORDENACIÓ DE LES MESURES PER A GARANTIR LA 
TRANSVERSALITAT DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN ELS DOCUMENTS 
DE CARÀCTER NORMATIU, PROGRAMATIC, ESTRATÈGIC I COMUNICATIU 
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

 
Preàmbul 
 
L’article 112.1 de la Carta municipal de Barcelona estableix que l’Ajuntament de 

Barcelona ha de promoure totes les accions i tots els serveis que facilitin la 
integració i la participació de la dona en la societat i evitin la discriminació per raó 
de sexe. 

L’article 41.2 de Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, ha establert que els poders públics han de garantir la 
transversalitat en la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en 
totes les polítiques públiques per a aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat 
entre dones i homes. 

La Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, en l’article 15, ha concretat la transversalitat del principi d’igualtat de tracte 
entre dones i homes, i ha establert a l’efecte que aquest principi ha d’informar, amb 
caràcter transversal, l’actuació de tots els poders públics. Les administracions 
públiques l’han d’integrar, de forma activa, en l’adopció i execució de les seves 
disposicions normatives, en la definició i pressupostació de polítiques públiques en 
tots els àmbits i en el desenvolupament de totes les activitats. A més, l’article 20 
d’aquesta llei orgànica ha  imposat, entre altres, el deure dels poders públics 
d’incloure sistemàticament la variable de sexe en les estadístiques, enquestes i 
recollida de dades que portin a terme; d’explotar les dades de què disposen de 
manera que es puguin conèixer les diferents situacions, condicions, aspiracions i 
necessitats de dones i homes en els diferents àmbits d’intervenció; i de revisar i, si 
s’escau, adequar les definicions estadístiques existents per tal de contribuir al 
reconeixement i la valoració del treball de les dones i evitar l’estereotipació 
negativa de determinats col·lectius de dones. 

El compromís de l’Ajuntament de Barcelona per a garantir la transversalitat de la 
perspectiva de gènere és un dels objectius inclosos en el Marc Estratègic de 
l’Ajuntament de Barcelona: Programa d’Actuació Municipal 2012-2015, aprovat pel 
Plenari del Consell Municipal el 5 d’octubre de 2012, en particular l’objectiu de 
ciutat 1.9: promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i 
l’equitat i impulsar polítiques transversals per aconseguir que la igualtat entre 
homes i dones sigui una realitat a la ciutat de Barcelona. Aquest objectiu comprèn 
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expressament l’elaboració d’un pla que incorpori de forma transversal la 
perspectiva de gènere a l’Ajuntament. 

En la sessió del Plenari del Consell Municipal de 26 d’octubre de 2012, es va 
presentat com a mesura de govern el Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats 
real i efectiva entre dones i homes (2012-2015), que ha incorporat la 
transversalitat de gènere en les polítiques municipals en l’eix 5, el qual planteja 
l’objectiu general d’aconseguir que la visió de gènere estigui present de manera 
transversal en l’actuació del govern i en totes les polítiques i actuacions municipals. 
Entre altres aspectes, el Pla municipal ha establert com a objectius detallats: 

 
− Crear espais de treball i eines adequades per la planificació, gestió i 

avaluació de les polítiques des de la perspectiva de gènere, tot integrant de 
forma transversal l’enfocament de gènere a totes les àrees municipals i 
institucions ciutadanes. 

− Assessorar i seguir l’elaboració dels projectes normatius o dels plans 
sectorials dels diferents departaments municipals i dels districtes perquè 
incorporin la perspectiva de gènere. 

− Afavorir la utilització d’un llenguatge no sexista ni androcèntric per tal de 
trencar estereotips. 

 
Per tot això, cal ordenar els òrgans adscrits a la Regidoria de Dona i Drets Civils, 

competents en la matèria, perquè actuïn per a la consecució dels objectius 
establerts. 

 
Article 1. Objecte i finalitat 

 
1. Aquesta Ordenació té per objecte concretar les mesures organitzatives i el 

procediment intern per a garantir que els documents municipals de caràcter 
normatiu, programàtic, estratègic i comunicatiu incorporin la perspectiva de 
gènere, és a dir, tinguin en compte la realitat diferenciada entre homes i dones en 
els diversos àmbits de la societat i incorporin mesures que s’hi adaptin o hi 
donin resposta, promovent així la igualtat real i efectiva entre ambdós sexes. 

 
2. Per aconseguir aquest objectiu, d’acord amb l'article 20 de la Llei orgànica 

3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en les 
estadístiques, enquestes i recollida de dades que porti a terme l’Ajuntament de 
Barcelona, cal incloure sistemàticament la variable de sexe, així com establir i 
incloure indicadors que possibilitin un millor coneixement de les diferències en els 
valors, rols, situacions, condicions, aspiracions i necessitats de dones i homes. 

 
Article 2. Àmbit d’aplicació 

 
Aquesta Ordenació s’aplica a tots els documents municipals de caràcter 

programàtic, estratègic, normatiu o comunicatiu que orienten o defineixen les 
polítiques i els programes de l’Ajuntament de Barcelona i en concret a: 

 
a) Les mesures de govern, exposades pel govern municipal al Consell Municipal, 

en Plenari o en Comissió. 
b) Els Informes, exposats pels òrgans de govern de caire executiu al Consell 

Municipal, en Plenari o en Comissió. 
c) Els plans o els programes estratègics de ciutat i dels districtes. 
d) Les normes municipals, ja siguin ordenances, reglaments o decrets.  
e) Els pressupostos. 
f) Les campanyes de comunicació. 
g) Altres documents que tinguin un caràcter programàtic o estratègic, com ara a 

títol d’exemple les instruccions, les circulars o les directrius de caire general. 
 

Article 3. Definicions 
 
Als efectes d’aquesta Ordenació s’entén per: 
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a) Avaluació de gènere: el procés de valoració del nivell d'integració de les 

consideracions de gènere tant en els continguts com el procés d’elaboració de les 
polítiques públiques i campanyes de comunicació municipals. 

 
b) Instància promotora: l'òrgan de l'Administració municipal (àrea, gerència, 

direcció, programa, departament, districte o servei) que inicia d'ofici el 
procediment per a la tramitació i l'aprovació d’algun dels documents inclosos en 
l’article 2. 

 
c) Agent d’igualtat d’oportunitats: la o el professional que dissenya, coordina, 

dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes, projectes i campanyes 
d'acció positiva tenint en compte la igualtat d'oportunitats i de gènere en diferents 
àmbits i escenaris professionals. 

 
Article 4. Òrgans competents 

 
1. La Direcció de Programa de Dona, adscrita a la Direcció de Serveis d’Equitat 

Social i Salut de la Direcció Executiva de Qualitat de Vida i Igualtat (Gerència de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports), és l’òrgan de l’Administració municipal que, 
en col·laboració amb la instància promotora, vetlla per la integració dels aspectes 
de gènere en l'elaboració de qualsevol dels documents inclosos en l’article 2. 

 
2. La Direcció de Programa de Dona pot utilitzar tots els recursos al seu abast i, 

en particular, el Centre per la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD), el 
qual esdevé el servei municipal de referència per a l’aplicació d’aquesta 
Ordenació i, amb aquesta finalitat, es posa al servei de qualsevol instància 
promotora per oferir expertesa, assessorament tècnic i suport específic per a la 
incorporació de la perspectiva de gènere. 

 
Article 5. Metodologia de treball 

 
1. El CIRD, mitjançant l’assignació d’una o un agent d’igualtat específic, ha 

d’acompanyar el procés de disseny i elaboració del documents i campanyes 
esmentats a l’article 2. 

 
2. Metodològicament, l’acompanyament de la o de l’agent d’igualtat pot consistir 

en: 
 
a) Participar en taules tècniques consultives, grups de discussió o sessions de 

treball amb parts implicades. 
 
b) Participar en reunions de treball amb el personal tècnic i directiu de la 

instància promotora. 
 
c) Participar en el procés d’elaboració dels esborranys i primeres versions dels 

documents compresos en l’article 2. 
 
d) Elaborar notes tècniques amb reflexions i recomanacions per a la incorporació 

de la perspectiva de gènere. 
 
e) Aportar dades quantitatives, anàlisis, articles i altres informacions que 

fonamentin i desenvolupin la incorporació de la perspectiva de gènere en els 
documents objecte de l’acompanyament. 

 
f) Acompanyar els projectes fins la versió final del document.  
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Article 6. Informes finals  
 
Si la instància promotora té interès en fer constar que la iniciativa municipal en 

elaboració inclou la perspectiva de gènere, amb la finalitat d’incorporar-lo al 
procediment, pot sol·licitar potestativament al CIRD un informe final, en el qual 
s’ha de reflectir el procés de treball realitzat i l’efectiva incorporació de la 
perspectiva de gènere en el document a aprovar. 

 
Article 7. Informe d’impacte de gènere 

 
1. Els projectes de disposicions municipals de caràcter general i els plans 

d’especial rellevància econòmica, social, cultural o artística que se sotmetin a 
l’aprovació de l’òrgan municipal competent podran incorporar un informe sobre el 
seu impacte per raó de gènere segons el que disposen les Directrius per a 
l'elaboració de les normes municipals, publicades al BOPB el 15 de maig de 2015, 
(dir. 140). 

 
2. Aquest informe serà emès per la Direcció de Programa de Dona. 
 
Article 8. Actuacions de la instància promotora  
1. Per incorporar de forma efectiva la perspectiva de gènere a les actuacions 

municipals, la instància promotora ha de comunicar a la Direcció de Programa de 
Dona, a través del CIRD, l’inici del procés de disseny i elaboració d’algun dels 
documents inclosos en l’article 2. 

 
2. La comunicació a què es refereix l’apartat 1 et pot fer mitjançant la remesa 

d’un correu electrònic adreçat a cird@bcn.cat amb còpia a la Direcció de Programa 
de Dona. 

 
3. Un cop designada la persona que ha d’actuar en qualitat d’agent d’igualtat, 

s’ha d’establir un pla de treball juntament amb la instància promotora de l’actuació 
municipal i del document de referència. 

 
Article 9. Actuacions addicionals  

 
1. Més enllà del disseny i l’elaboració dels documents contemplats a l’article 2, la 

Direcció de Programa de Dona, a través dels recursos de què disposa o 
específicament del CIRD, pot prestar a totes les àrees, gerències, direccions, 
departaments, serveis o districtes municipals l’assessorament tècnic i e l  suport 
específic per a la incorporació de la perspectiva de gènere en altres actuacions, 
programes o mesures. 

 
2. Així mateix, si és requerida a aquest efecte,  la Direcció de Programa de 

Dona, a través dels recursos de què disposa o específicament del CIRD, pot prestar 
assessorament addicional a les instàncies promotores de qualsevol dels 
documents a què es refereix l’article 2 en el transcurs de la seva implementació. 

 
Article 10. Formació 

 
1. Qualsevol àrea, gerència, direcció, programa, departament, servei o districte 

municipals pot sol·licitar formació específica en matèria d’igualtat de gènere, 
adaptada a les seves necessitats i àmbits d’actuació. 

 
2. La Direcció de Programa de Dona, a través dels recursos de què disposa o 

específicament del CIRD, ha d’elaborar un programa formatiu i impartir les accions 
formatives d’acord amb les demandes realitzades. 

 
 
 
 

mailto:cird@bcn.cat
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Article 11. Sistema de seguiment  
 
La Direcció de Programa de Dona, amb la informació subministrada pels 

recursos de què disposa o del CIRD, elabora un informe anual de gestió amb la 
referència a les diferents instàncies promotores que han incorporat la perspectiva 
de gènere en les seves actuacions municipals. 

 
Article 12. Publicació i entrada en vigor 

 
Aquesta Ordenació entra en vigor el dia següent de la publicació en la «Butlletí 

Oficial de la Província». També ha de ser objecte d’una publicació en la «Gaseta 
municipal de Barcelona» i en el web municipal. 
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CARTIPÀS 

Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. L’Alcaldessa, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 

Barcelona, i amb el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de 12 de abril 
de 2007, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 304 i 
següents 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, 

 
Resol: 
 
Cessar amb efectes 30 de juny de 2015, com a personal d’alta direcció, la Sra. 

Marta Clari Padrós (mat. 38225), en el càrrec de gerent de Coordinació i Recursos. 
Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 

sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 30 de juny de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2064/15) 
 

* * * 
 

Decret. L’Alcaldessa, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, i amb el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de 12 de abril 
de 2007, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 304 i 
següents 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, 

 
Resol: 
 
Cessar amb efectes 30 de juny de 2015, com a personal d’alta direcció, el Sr. 

Carles Arias Casal (mat 26525), en el càrrec de gerent de Recursos Humans i 
Organització. 

Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri. 

 
Barcelona, 30 de juny de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2063/15) 

* * * 
 

Decret. L’Alcaldessa, de conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de 
Barcelona, i amb el que es disposa a l’article 12.3 de la Llei 7/2007 de 12 de abril 
de 2007, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i l’art. 304 i 
següents 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, 

 
Resol: 
 
Cessar amb efectes 30 de juny de 2015, com a personal d’alta direcció, el Sr. 

Carles Esquerra Corominas (mat. 27257), en el càrrec de gerent del Districte 
Sarrià - Sant Gervasi. 

Que es doni compte de la present resolució al Consell Municipal en la pròxima 
sessió que se celebri. 

 
Barcelona, 30 de juny de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2065/15) 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
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http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
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Decret. Antecedents: 
 
I. L’article 104 bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 

Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local estipula que en els ajuntaments de més de 
500.000 habitants el nombre màxim de personal eventual és el 0,7% del nombre 
total de llocs de treball de la plantilla, considerant a aquests efectes els ens que 
tinguin la consideració d’Administració pública en el marc del sistema europeu de 
comptes.  

En el cas de l’Ajuntament de Barcelona el nombre màxim de personal eventual, 
en els termes exposats, és de 92.  

 
II. La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

Per tant, doncs, a partir de 1 de juliol de 2015 cal adequar la plantilla de 
personal eventual de l’Ajuntament de Barcelona al que preveu l’article 104 bis 
LBRL. 

 
III. L’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com l’article 304 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 disposen que el cessament del personal eventual serà lliure. 

 
IV. D’altra banda, l’article 52.2 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la 

Carta municipal de Barcelona estableix que el cessament del personal eventual 
correspon a l’alcalde que n’ha de donar compte al Consell Municipal. 

 
Resolc: 
 
D’acord amb 104 bis a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 

Règim Local, la disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local i els articles 52 de la Carta 
Municipal i l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que 
s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 

 
Cessar, amb efectes del dia 30 de juny de 2015, el personal eventual que es 

relaciona a continuació, 
 
La Sra. M Isabel AGUAYO DIEZ (mat. 27175), adscrita al Grup Polític Partit 

Popular. 
 
La Sra. Susana ALCAIDE MURCIANO (mat. 73202), adscrit al Grup Polític 

Socialista. 
 
La Sra. M Rocio ALCALA GARCIA (mat. 26547), adscrita al Grup Polític Partit 

Popular. 
 
La Sra. Marta ALMIRALL ELIZALDE (mat. 26637), adscrita a l’Institut de Cultura 

de Barcelona. 
 
La Sra. Anna Pilar ALVAREZ BUISAN (mat. 72061), adscrita a la Direcció de 

Comunicació i Atenció Ciutadana de la Gerència de Coordinació i Recursos. 
 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
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El Sr. Amador J. ALVAREZ GONZALEZ (mat. 26544), adscrit a la Direcció 
Executiva de Processos i Millora de la Gestió. 

 
El Sr Jordi AMETLLO LAFUENTE (mat.60001), adscrit a la Direcció de Serveis de 

Neteja i Gestió de Residus. 
 
El Sr. Javier ANGULO MARTIN (mat. 27217), adscrit al Consell Municipal del 

Districte de Sant Andreu. 
 
La Sra. Paula AÑO SANTIAGO (mat. 72077), adscrita al Consell Municipal del 

Districte de Sarrià-St.Gervasi. 
 
El Sr. Jordi ARCARONS RABADA, (mat. 72021), adscrit al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
El Sr. Borja Aitor ARRIAGA MUÑOZ (mat. 71491), adscrit al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
El Sr. Ramon Miquel ARRIBAS QUINTANA (mat. 73295), adscrit al Grup Polític 

UPB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM. 
 
El Sr. Oriol BARTOMEUS BAYES (mat. 73248), adscrit al Grup Polític Socialista. 
 
El Sr. Alberto BASSAS PARCERISAS (mat. 36517), adscrit a la Direcció de 

Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte de Les Corts. 
 
El Sr. Alfredo BERGUA VALLS (mat. 26520), adscrit al Grup Polític Partit Popular. 
 
La Sra. Laura BERTRAN FONTSERE (mat. 72726), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
La Sra. Georgina BOMBARDO CODINACH (mat. 71600), adscrit al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
La Sra. Olga BUENAVENTURA FIGUEROLA (mat. 73106), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
El Sr. Jordi CABRAFIGA MACIAS (mat. 71505), adscrit al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
El Sr. Antonio Juan CALDERON LOPEZ (mat. 71010), adscrit al Grup Polític Partit 

Popular. 
 
La Sra. Laia CANET SARRI (mat. 72340), adscrita al Grup Polític Convergència i 

Unió. 
 
La Sra. Mireia CAPEL PUIG (mat. 72083), adscrita al Grup Polític Partit Popular. 
 
La Sra. Carla CARBONELL CORTES (mat. 72469), adscrita al Grup Polític UPB-

ERC-Ri.Cat-DCat-AM. 
 
La Sra. Eulalia CARDEÑA FRANQUET (mat. 71496), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
El Sr. Juan CASTELLO DOMINGUEZ (mat. 25015), adscrit al Grup Polític Partit 

Popular. 
 
El Sr. Josep CENTENO MARIN (mat. 71295), adscrit al Grup Polític Convergència 

i Unió. 
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El Sr. Jordi CERDA ALIGUER (mat. 71507), adscrit al Grup Polític Convergència i 
Unió. 

 
El Sr. Jordi CLAUSELL SUBIRATS (mat. 26561), adscrit al Consell Municipal del 

Districte de Sants-Montjuïc. 
 
El Sr. Joan CODINA SOLEY (mat. 27136), adscrit al Grup Polític Convergència i 

Unió. 
El Sr. Jordi CORBALAN BOLAÑO (mat. 71408), adscrit al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
La Sra. Gal.la CORTADELLAS BERTRAN (mat. 71542), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
El Sr. Jorge Andres CORTES ROLDAN (mat. 25076), adscrit a la Direcció de 

Solidaritat i Cooperació Internacional. 
 
La Sra. Inmaculada DELGADO ALVAREZ (mat. 73050), adscrita al Grup Polític 

Partit Popular. 
 
El Sr. Rahma EL BADOUI (mat. 71495), adscrit al Grup Polític Convergència i 

Unió. 
 
El Sr. Salvador ESTEVE BALAGUE (mat. 73094), adscrit al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
 
El Sr. Antonio ESTOPA GARCIA (mat. 24154), adscrit al Consell Municipal del 

Districte de Ciutat  
Vella. 
 
El Sr. Jordi FARRIOL FONOLL (mat. 24714), adscrit al Grup Polític Iniciativa per 

Catalunya. 
 
La Sra. Alicia FERNANDEZ MARI (mat. 26615), adscrita al Grup Polític Socialista. 
 
La Sra. Silvia FERNANDEZ MORENO (mat. 24864), adscrita al Grup Polític Partit 

Popular. 
 
La Sra. M Eulalia FERRANDO SERRA (mat. 24019), adscrita a la Direcció Tècnica 

de Premsa de la Direcció de l'Alcaldia. 
 
La Sra. Eva FERRER GALCERAN (mat. 25494), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
El Sr. Pere FERRER SASTRE (mat. 71514), adscrit al Grup Polític Convergència i 

Unió. 
 
La Sra. Matilde FRUCTUOSO ARIÑO (mat. 71937), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
El Sr. Miguel A. FUENTE DIAZ (mat. 20630), adscrit a la Divisió d’Operacions. 
 
La Sra. M Antonia FULLANA MUNAR (mat. 25498), adscrita a la Gerència del 

Districte de Les Corts. 
 
El Sr. Daniel GAMEZ FORT (mat. 71498), adscrit al Grup Polític Convergència i 

Unió. 
 



NÚM. 21 10-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3835 
 

La Sra. Amalia GANGA VIÑES (mat. 20332), adscrita a la Sindicatura de 
Greuges. 

 
El Sr. Oscar Juli GARCIA CUBIÑA (mat. 26567), adscrit al Consell Municipal del 

Districte de Sant Martí. 
 
El Sr. Luis Fernando GARCIA EGEA (mat. 25717), adscrit al Consell Municipal del 

Districte d'Horta-Guinardó. 
 
El Sr. Robert GASQUEZ MENDOZA (mat. 72792), adscrit al Grup Polític Partit 

Popular. 
 
El Sr. Jordi GRANE ORTEGA (mat. 71508), adscrit al Grup Polític Convergència i 

Unió. 
 
El Sr. Miquel GUIOT ROCAMORA (mat. 71543), adscrit a la Gerència Adjunta de 

Coordinació Territorial. 
 
La Sra. Ruth HIDALGO GALAN (mat. 26548), adscrita al Grup Polític Partit 

Popular. 
 
La Sra. Mireia HUERTA SALA (mat. 71533), adscrita al Grup Polític Convergència 

i Unió. 
 
El Sr. Antonio Jesus JIMENEZ RODRIGUEZ (mat. 73249), adscrit al Grup Polític 

Socialista. 
 
El Sr. Marc LLOBET MARTIN (mat. 73598), adscrit al Grup Polític UPB-ERC-

Ri.Cat-DCat-AM. 
 
La Sra. Vanessa LOPEZ GONZALEZ (mat. 25797), adscrita al Grup Polític Partit 

Popular. 
 
El Sr. Carles MAGGI GOMEZ (mat. 27262), adscrit al Grup Polític Socialista. 
 
La Sra. Montserrat MARTIN VIVAS (mat. 71940), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
El Sr. David MARTINEZ GARCIA (mat. 71649), adscrit al Grup Polític Socialista. 
 
La Sra. Leonor Cristina MAYOR ORTEGA (mat. 73644), adscrita al Grup Polític 

Partit Popular. 
 
El Sr. Enrique MAZORRA FOLGUERA (mat. 71656), adscrit a la Direcció 

Executiva de Comunicació. 
 
El Sr. Roger MESTRE FABREGAS (mat. 27273), adscrit al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
La Sra. Estefania MOLINA TRILLO (mat. 27191), adscrita al Grup Polític 

Socialista. 
 
La Sra. Lourdes MONTERDE PEREZ (mat. 26883), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
El Sr. Hector MORA CAMPON (mat. 26593), adscrit al Grup Polític Socialista. 
 
El Sr. Jaume MOREGO SALA (mat. 71483), adscrit al Grup Polític Convergència i 

Unió. 
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La Sra. Virtudes MORON MOLINA (mat. 72776), adscrita al Grup Polític 
Socialista. 

 
La Sra. Marta OBEA MASO (mat. 24874), adscrita al Grup Polític Convergència i 

Unió. 
 
La Sra. Aroa ORTEGA RAMON (mat. 73950), adscrita al Consell Municipal del 

Districte de Nou Barris. 
 
La Sra. Esther PADRO MARISTANY (mat. 73645), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
La Sra. Monica PARES CENTENO (mat. 26568), adscrita al Grup Polític Partit 

Popular. 
 
La Sra. Nuria PEY DE LA IGLESIA (mat. 24007), adscrita al Grup Polític 

Socialista. 
 
La Sra. Laia PIFARRE YAÑEZ (mat. 71485), adscrita al Grup Polític Convergència 

i Unió. 
 
La Sra. Maria Rosa PONS VILARASAU (mat. 72275), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
La Sra. Margarida PUCHAL GONZALEZ (mat. 71504), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
La Sra. Marta Mercedes RIBAS PORTA (mat. 73628), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
El Sr. Oscar RIVAS TORRIJOS (mat. 72571), adscrit al Grup Polític Partit 

Popular. 
 
El Sr. Josep ROCA ROCA (mat. 36478), adscrit a la Gerència de Drets Socials. 
 
La Sra. Laia ROIG SARRIO (mat. 73812), adscrita al Grup Polític Convergència i 

Unió. 
 
La Sra. Rosa ROMA MONFA (mat. 71633), adscrita a la Direcció del Pla Global de 

Comunicació. 
 
La Sra. Ivonne ROSSELLO GIL (mat. 26591), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
La Sra. Veronica RUEDA BOADA (mat. 73092), adscrita al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
La Sra. M Antonia SABARTES RUESCAS (mat. 22190), adscrit al Grup Polític 

Socialista. 
 
El Sr. Sergi SABATE BUTI (mat. 73646), adscrit al Grup Polític Convergència i 

Unió. 
 
El Sr. Carles SALA MARZAL (mat. 26419), adscrit a l’Institut de Cultura de 

Barcelona. 
 
El Sr. Josep SANS DIEZ (mat. 37021), adscrit al Grup Polític Socialista. 
 
El Sr. Francesc SANTIAGO CAMPS (mat. 25802), adscrit a la Direcció Tècnica de 

Premsa. 
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El Sr. J Ignacio SANTILLANA MONTAL (mat. 24973), adscrit a la Direcció de 

Serveis de Comptabilitat. 
 
La Sra. Pilar SOLDEVILA GARCIA (mat. 26646), adscrita a la Direcció de 

Projectes Estratègics. 
 
El Sr. Esteve SUÑE DANIEL (mat. 71612), adscrit al Grup Polític Convergència i 

Unió. 
 
La Sra. Andrea SUÑE PARDO (mat. 73914), adscrita a la Direcció Tècnica de 

Premsa de la Direcció  
 
de l'Alcaldia. 
 
La Sra. M Elena TALENS GRACIA (mat. 25191), adscrita a la Direcció de Serveis 

d’Empreses, Consorcis i Fundacions. 
 
El Sr. Eduard THIO LLUCH (mat. 27853), adscrit al Grup Polític UPB-ERC-Ri.Cat-

DCat-AM. 
 
El Sr. Jordi TOLRA MABILON (mat. 53082), adscrit a la Gerència de Drets 

Socials. 
 
El Sr. Xavier TOMAS BLANQUET (mat. 71497), adscrit al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
El Sr. Miguel TORRUBIANO BLANCO (mat. 71951), adscrit al Grup Polític Partit 

Popular. 
 
La Sra. Elena TURALLO HUGUET (mat. 71519), adscrit al Grup Polític 

Convergència i Unió. 
 
El Sr. Miguel Angel ZAMORA GARCIA (mat. 71744), adscrit al Consell Municipal 

del Districte de Les Corts. 
 
El Sr. Oscar ZAYAS SADABA (mat. 72398), adscrit al Consell Municipal del 

Districte de l' Eixample . 
 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la pròxima sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 30 de juny de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2079/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Vist el decret d’alcaldia de 13 de juny de 2015 que aprova la direcció política i 

administrativa de l’administració municipal, en el qual figura adscrit a l’Àrea de 
Treball, Economia i Planificació Estratègica un Comissionat de Comerç. 

Atès el que disposen els articles 9, 13 i 26.2.d) de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, de la Carta municipal de Barcelona (en endavant CMB) i els articles 21 i 
següents del Reglament Orgànic Municipal en relacions a les atribucions de 
l’Alcalde, de direcció del govern i l’administració municipal i el sistema de 
delegacions. 

Atès el que disposen els articles 52.1.c) de la CMB i l’article 12 de la Llei 7/2007, 
de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
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respecte al personal eventual per a realitzar funcions de confiança i assessorament 
i el seu lliure nomenament. 

Atès que el nomenament del personal eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa 
d’acord amb l’article 52.2 CMB recull que, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal, així com l’article 304 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. 

Atès l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

No obstant això, la disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les 
entitats locals que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute 
públic, i a més el seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més 
de 30 dies el termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han 
d’aplicar, amb caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter 
i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
fins al 30 de juny de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb els articles 9, 13, 26.2.d) i 52 de la Carta Municipal de 

Barcelona, amb el que disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 
2007, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i 
següents 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 d’acord amb el preveu la 
disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local 

Modificar el decret d’alcaldia de 13 de juny de 2015 que aprova la direcció 
política i administrativa de l’administració municipal, on diu “Comissionat de 
Comerç” ha de dir “Comissionat de Comerç, Consum i Mercats”. 

Nomenar el Sr. Miquel ORTEGA CERDA, com a Comissionat/da de Comerç, 
Consum i Mercats, subgrup de classificació A1, amb efectes del dia 15 de juny de 
2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 3 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2131/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Vist el decret d’alcaldia de 13 de juny de 2015 que aprova la direcció política i 

administrativa de l’administració municipal. 
Atès el que disposen els articles 9, 13 i 26.2.d) de la Llei 22/1998, de 30 de 

desembre, de la Carta municipal de Barcelona (en endavant CMB) i els articles 21 i 
següents del Reglament Orgànic Municipal en relacions a les atribucions de 
l’Alcalde, de direcció del govern i l’administració municipal i el sistema de 
delegacions. 

Atès el que disposen els articles 52.1.c) de la CMB i l’article 12 de la Llei 7/2007, 
de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
respecte al personal eventual per a realitzar funcions de confiança i assessorament 
i el seu lliure nomenament. 
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Atès que el nomenament del personal eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa 
d’acord amb l’article 52.2 CMB recull que, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal, així com l’article 304 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. 

Atès l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

No obstant això, la disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les 
entitats locals que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute 
públic, i a més el seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més 
de 30 dies el termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han 
d’aplicar, amb caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter 
i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
fins al 30 de juny de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb els articles 9, 13, 26.2.d) i 52 de la Carta Municipal de 

Barcelona, amb el que disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 
2007, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i 
següents 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 d’acord amb el preveu la 
disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local 

Crear el Comissionat/da d'Estudis Estratègics i Programes de Memòria i 
adscriure’l a l’Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica. 

Nomenar el Sr. Francisco Javier DOMENECH SAMPERE, com a Comissionat/da 
d'Estudis Estratègics i Programes de Memòria, amb efectes del dia 25 de juny de 
2015, amb una dedicació de 20 hores setmanals. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2196/15) 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Vist el decret d’alcaldia de 13 de juny de 2015 que aprova la direcció política i 

administrativa de l’administració municipal, en el qual figura adscrit a l’Àrea de 
Treball, Economia i Planificació Estratègica un Comissionat d’Economia Social i 
Cooperativa. 

Atès el que disposen els articles 9, 13 i 26.2.d) de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, de la Carta municipal de Barcelona (en endavant CMB) i els articles 21 i 
següents del Reglament Orgànic Municipal en relacions a les atribucions de 
l’Alcalde, de direcció del govern i l’administració municipal i el sistema de 
delegacions. 

Atès el que disposen els articles 52.1.c) de la CMB i l’article 12 de la Llei 7/2007, 
de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
respecte al personal eventual per a realitzar funcions de confiança i assessorament 
i el seu lliure nomenament. 

Atès que el nomenament del personal eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa 
d’acord amb l’article 52.2 CMB recull que, el qual n’ha de donar compte al Consell 
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Municipal, així com l’article 304 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. 

Atès l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

No obstant això, la disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les 
entitats locals que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute 
públic, i a més el seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més 
de 30 dies el termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han 
d’aplicar, amb caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter 
i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
fins al 30 de juny de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb els articles 9, 13, 26.2.d) i 52 de la Carta Municipal de 

Barcelona, amb el que disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 
2007, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i 
següents 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 d’acord amb el preveu la 
disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local 

Modificar el decret d’alcaldia de 13 de juny de 2015 que aprova la direcció 
política i administrativa de l’administració municipal, on diu “Comissionat 
d’Economia Social i Cooperativa” ha de dir “Comissionat d'Economia Cooperativa, 
Social i Solidària”. 

Nomenar el Sr. Jordi VIA LLOP, com a Comissionat/da d'Economia Cooperativa, 
Social i Solidària, subgrup de classificació A1, amb efectes del dia 1 de juliol de 
2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2198/15) 
 

* * * 
 

Decret.  
 
Antecedents 
 
Vist el decret d’alcaldia de 13 de juny de 2015 que aprova la direcció política i 

administrativa de l’administració municipal, en el qual figura adscrit a l’Àrea de 
Drets Social un Comissionat de Salut. 

Atès el que disposen els articles 52.1.c) de la CMB i l’article 12 de la Llei 7/2007, 
de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
respecte al personal eventual per a realitzar funcions de confiança i assessorament 
i el seu lliure nomenament. 

Atès que el nomenament del personal eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa 
d’acord amb l’article 52.2 CMB recull que, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal, així com l’article 304 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. 

Atès l’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 
104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
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eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

No obstant això, la disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les 
entitats locals que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute 
públic, i a més el seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més 
de 30 dies el termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han 
d’aplicar, amb caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter 
i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
fins al 30 de juny de 2015. 

 
Resolc: 
 
De conformitat amb l’article 52 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local 

 
Nomenar la Sra. Gemma TARAFA ORPINELL , com a Comissionat/da de Salut, 

subgrup de classificació A1, amb efectes del dia 29 de juny de 2015 
 
 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 3 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2132/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències 

municipals, que contempla els llocs d’alta direcció que poden ser proveïts per 
titulars que no tinguin la condició de funcionari. 

 
Segon. Vist que la formació i trajectòria professional de les persones s’adequa a 

allò que disposa l’article 52.1.d) de la Carta Municipal. 
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona i a la vista del que estipula la nova estructura organitzativa 
municipal, permet que els titulars d’aquests òrgans directius, en consideració a les 
característiques específiques de llurs funcions, no tinguin la condició de funcionari. 
En aquest cas, els nomenaments s’han de fer motivadament i d’acord amb criteris 
de competència professional i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió 
pública o privada. 

 
II. L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta que correspon a l’alcalde o alcaldessa, 

el nomenament de personal municipal. 
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III. L'article 85 bis de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de règim local, 
estipula que el titular del màxim òrgan de direcció dels organismes autònoms 
locals i de les entitats públiques empresarials locals serà un funcionari de carrera o 
laboral de les administracions públiques o un professional del sector privat, titulats 
superiors en ambdós casos i amb més de cinc anys d'exercici professional en el 
segon. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. 
Nomenar el Sr. Ricardo FERNANDEZ ONTIVEROS personal d’alta direcció, en el 

càrrec de gerent de Drets Socials, amb efectes del 3 de juliol de 2015, d’acord amb 
l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. Mentre no es desenvolupi la 
regulació del personal d’alta direcció de l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de 
Barcelona, pel que fa al cessament regeixen les mateixes determinacions que el 
personal eventual de confiança. 

Assignar-li el lloc de treball gerència subgrup de classificació A1, amb 
complement de destinació de nivell 30 i el règim de plena dedicació. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2214/) 

* * * 
 

Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències 

municipals. 
 
Segon. Vist que el Sr. Jordi SAMSO HUERTA, és funcionari de carrera de 

l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat del grup de classificació A1. 
 
Tercer. Vist que la formació i trajectòria professional de les persones s’adequa a 

allò que disposa l’article 52.1.d) de la Carta Municipal. 
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
directiu i personal d’alta direcció, que serà nomenat, atenent criteris de 
competència professional i experiència, entre personal funcionari de carrera de 
l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals o amb habilitació de 
caràcter nacional que pertanyi a cossos o escales classificats en el subgrup A1. 

 
II. L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta que correspon a l’alcalde o alcaldessa, 

el nomenament de personal municipal. 
 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Nomenar el Sr. Jordi SAMSO HUERTA en el càrrec de gerent de la Gerència de 

Seguretat i Prevenció i assignar-li el lloc de treball Gerència, subgrup de 
classificació A1, amb complement de destinació de nivell 30 i el règim de plena 
dedicació amb efectes del dia 3 de juliol de 2015. Mentre no es desenvolupi la 
regulació del personal d’alta direcció de l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de 
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Barcelona, pel que fa al cessament regeixen les mateixes determinacions que el 
personal eventual de confiança. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2200/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències 

municipals. 
 
Segon.- Vist que el Sr. Fernando DAROCA ESQUIROL, és funcionari de carrera 

de la Generalitat de Catalunya del grup de classificació A1. 
 
Tercer. Vist que la formació i trajectòria professional de les persones s’adequa a 

allò que disposa l’article 52.1.d) de la Carta Municipal. 
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
directiu i personal d’alta direcció, que serà nomenat, atenent criteris de 
competència professional i experiència, entre personal funcionari de carrera de 
l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals o amb habilitació de 
caràcter nacional que pertanyi a cossos o escales classificats en el subgrup A1. 

 
II. L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta que correspon a l’alcalde o alcaldessa, 

el nomenament de personal municipal. 
 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. 
Nomenar el Sr. Fernando DAROCA ESQUIROL en el càrrec de gerent de la 

Gerència de Recursos Humans i Organització i assignar-li el lloc de treball 
Gerència, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de nivell 30 i 
el règim de plena dedicació amb efectes del dia 13 de juliol de 2015. Mentre no es 
desenvolupi la regulació del personal d’alta direcció de l’article 52.1.d) de la Carta 
Municipal de Barcelona, pel que fa al cessament regeixen les mateixes 
determinacions que el personal eventual de confiança. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2215/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències 

municipals, que contempla els llocs d’alta direcció que poden ser proveïts per 
titulars que no tinguin la condició de funcionari. 
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Segon. Vist que la formació i trajectòria professional de la Sra. Amalia Ganga 

Viñes s’adequa a allò que disposa l’article 52.1.d) de la Carta Municipal. 
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona i a la vista del que estipula la nova estructura organitzativa 
municipal, permet que els titulars d’aquests òrgans directius, en consideració a les 
característiques específiques de llurs funcions, no tinguin la condició de funcionari. 
En aquest cas, els nomenaments s’han de fer motivadament i d’acord amb criteris 
de competència professional i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió 
pública o privada. 

 
II. L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta que correspon a l’alcalde o alcaldessa, 

el nomenament de personal municipal. 
 
L'article 85 bis de la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases de règim local, estipula 

que el titular del màxim òrgan de direcció dels organismes autònoms locals i de les 
entitats públiques empresarials locals serà un funcionari de carrera o laboral de les 
administracions públiques o un professional del sector privat, titulats superiors en 
ambdós casos i amb més de cinc anys d'exercici professional en el segon. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. 
Nomenar com a personal d’alta direcció la Sra. Amalia GANGA VIÑES, en el 

càrrec de gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb efectes del dia 1 de 
juliol de 2015. Mentre no es desenvolupi la regulació del personal d’alta direcció de 
l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona, pel que fa al cessament 
regeixen les mateixes determinacions que el personal eventual de confiança. 

Assignar-li el lloc de treball gerència subgrup de classificació A1, amb 
complement de destinació de nivell 30 i el règim de plena dedicació. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 30 de juny de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2066/15) 
 

* * * 
 

Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista l’aprovació de la nova organització executiva de les gerències 

municipals.  
 
Segon. Vist que la Sra. Marta CLARI PADRÓS és empleada de l’Ajuntament de 

Barcelona del grup de classificació A1. 
 
Tercer. Vist que la formació i trajectòria professional de les persones s’adequa a 

allò que disposa l’article 52.1.d) de la Carta Municipal. 
 
Fonaments jurídics: 
 
L’article 52.1.d) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal directiu i 
personal d’alta direcció, que serà nomenat, atenent criteris de competència 
professional i experiència, entre personal funcionari de carrera de l’Estat, de les 
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comunitats autònomes o de les entitats locals o amb habilitació de caràcter 
nacional que pertanyi a cossos o escales classificats en el subgrup A1. 

 
L’article 53.2 de Carta Municipal estipula que quan els llocs de treball d'alta 

direcció siguin ocupats per funcionaris, aquests mantenen la situació 
administrativa de servei actiu, o passen a la de serveis especials, segons que 
correspongui en cada cas, d'acord amb el que estableixi el reglament que 
desenvolupi aquesta Carta, i atès que no s’ha produït el dit desenvolupament, la 
situació de servei actiu resulta més ajustada al fet de ser funcionari de la pròpia 
corporació. 

 
L’article 13.1.h) de l’esmentada Carta que correspon a l’alcalde o alcaldessa, el 

nomenament de personal municipal. 
 
Resolc: 
 
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona.  
Deixar sense efectes l’assignació de les funcions com a gerent de l’Institut 

Municipal Barcelona Esports al Sr. Fernando PINDADO SÁNCHEZ, amb efectes 30 
de juny de 2015. 

Deixar sense efectes l’assignació de les funcions com a gerent de l'Institut 
Municipal d'Informàtica a la Sra. Marta CLARI PADRÓS, amb efectes 30 de juny de 
2015. 

Nomenar com a personal d’alta direcció la Sra. Marta CLARI PADRÓS, en el 
càrrec de gerent de l’Institut Municipal Barcelona Esports, amb efectes del dia 1 de 
juliol de 2015, mantenint-la en la situació de servei actiu. En aquesta situació té 
dret a consolidar el grau personal de l’últim lloc que ha proveït de forma definitiva 
d’acord amb la normativa d’aplicació, a participar en les convocatòries de provisió i 
a percebre els triennis que li corresponguin i a tots els efectes es considera com a 
prestació de serveis en situació de servei actiu en la seva categoria de pertinença 
malgrat no implica la reserva del lloc de treball que ocupava com a personal 
funcionari. Mentre no es desenvolupi la regulació del personal d’alta direcció de 
l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona, pel que fa al cessament 
regeixen les mateixes determinacions que el personal eventual de confiança. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 30 de juny de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
 

* * * 
 

Decret.  
 
Antecedents: 
 
Primer. Vista la modificació de l’article 52.1 apartats c) i d) de la Llei 22/1998, 

de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, per l’article 10 de la Llei 
18/2014 de 23 de desembre, que regula la figura del personal directiu i d’alta 
direcció de l’Ajuntament de Barcelona, nomenat, atenent criteris de competència 
professional i experiència, entre personal funcionari de carrera de l’Estat, de les 
comunitats autònomes o de les entitats locals o amb habilitació de caràcter 
nacional que pertanyi a cossos o escales classificats en el subgrup A1, llevat que 
l’Alcaldia, en determinar els nivells essencials de l’organització municipal, d’acord 
amb el que disposa l’article 13.1.d, permeti que els titulars d’aquests òrgans 
directius, en consideració a les característiques específiques de llurs funcions, no 
tinguin l’esmentada condició de funcionari. En aquest cas, els nomenaments s’han 
de fer motivadament i d’acord amb criteris de competència professional i 
experiència en llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada. 

 



3846 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 21 10-7-2015 
 

Segon. Fins que no s’aprovi i desenvolupi tota l’estructura organitzativa 
municipal, als efectes de garantir la continuïtat dels serveis municipals, és 
necessari que es cobreixin de forma urgent els llocs de direcció que han resultat 
vacants a conseqüència del cessament del personal eventual que es desenvolupa 
les funcions fins aquest moment. 

 
Tercer. Atès que les persones que es proposen reuneixen els criteris de 

competència professional i experiència en llocs de responsabilitat en la gestió 
pública o privada, tal com estipula el vigent article 52.1.d) de la Carta Municipal. 

 
Resolc: 
 
De conformitat amb l’article 52.1.d) de la Carta Municipal de Barcelona. 
Nomenar i adscriure de forma provisional i fins a l’aprovació de la nova 

estructura organitzativa municipal o fins a la resolució de la convocatòria del lloc 
de treball d’acord amb el que preveu l’article 13 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, 
Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), el personal directiu que es relaciona a 
continuació amb efectes del dia 1 de juliol de 2015 i amb el règim de plena 
dedicació. Mentre no es desenvolupi l’article 13 de l’EBEP, pel que fa al cessament 
regeixen les mateixes determinacions que el personal eventual de confiança. 

 
El Sr. Francesc SANTIAGO CAMPS, en el lloc de Director/a 2 de la família Serveis 

generals, codi 20.20.GE.30, subgrup de classificació A1, amb complement de 
destinació de nivell 28, adscrit a la Direcció Tècnica de Premsa. 

 
El Sr. Enrique MAZORRA FOLGUERA, en el lloc de Director/a 2 de la família 

Serveis generals, codi 20.20.GE.30, subgrup de classificació A1, amb el 
complement de destinació de nivell 28, adscrit a la Direcció Executiva de 
Comunicació de la Gerència de Recursos. 

 
La Sra. Pilar SOLDEVILA GARCIA, en el lloc de Director/a 1 de la família Serveis 

generals 20.10.GE.60, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació 
de nivell 30, adscrit a la Direcció de Projectes Estratègics de la Gerència de 
Recursos. 

 
La Sra. Rosa ROMA MONFA, en el lloc de Director/a 2 de la família Serveis 

generals, codi 20.20.GE.30, subgrup de classificació A1, amb complement de 
destinació de nivell 28, adscrit a la Direcció del Pla Global de Comunicació de la 
Gerència de Recursos. 

 
La Sra. M Elena TALENS GRACIA, en el lloc de Director/a 2 de la família Serveis 

generals, codi 20.20.GE.30, subgrup de classificació A1, amb complement de 
destinació de nivell 28, adscrit a la Direcció de Serveis d’Empreses, Consorcis i 
Fundacions de la Gerència de Recursos. 

 
El Sr. J Ignacio SANTILLANA MONTAL, en el lloc de treball de Director/a 2 de la 

família Serveis generals, codi 20.20.GE.30, subgrup de classificació A1, amb 
complement de destinació de nivell 28, adscrit a la Direcció de Serveis de 
Comptabilitat de la Gerència de Recursos. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la pròxima sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 30 de juny de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2163/15) 
 

* * * 
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Decret.  
 
Antecedents:  
 
La Sra. Marta GUINART PRESAS (mat. 25198) mitjançant decret d’alcaldia de 13 

de juny de 2015 fou nomenada personal eventual en el lloc de treball codi 
80.20.PO.10, de la Família Política, subgrup classificació A1, adscrit al Grup Polític 
Municipal Iniciativa per Catalunya. 

 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona regulen el règim del personal eventual. 
 
II. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com l’article 304 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 disposen que el nomenament del personal eventual serà lliure.  

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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.  

Modificar l’adscripció de la Sra. Marta GUINART PRESAS (mat. 25198) i 
adscriure-la al lloc de treball codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport 
polític, amb complement de destinació de nivell 24, adscrit a la Direcció Tècnica de 
Premsa, amb data d’efectes de 14 de juny de 2015.  

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2148/15) 

* * * 
 

Decret.  
 
Antecedents:  
 
El Sr. Gabriel LOSADA GARCIA (mat. 24371) mitjançant decret d’alcaldia de 13 

de juny de 2015 fou nomenat personal eventual en el lloc de treball codi 
80.10.PO.10 de la Família Política, subgrup classificació A1, adscrit al Grup Polític 
Municipal Iniciativa per Catalunya. 

 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona regulen el règim del personal eventual. 
 
II. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com l’article 304 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 disposen que el nomenament del personal eventual serà lliure.  

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 

http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
http://www.derecho.com/l/boe/ley-7-2007-estatuto-basico-empleado-publico/
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l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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.  

Modificar l’adscripció del Sr. Gabriel LOSADA GARCIA (mat. 24371) i adscriure’l 
com a Cap de Gabinet de la Segona Tinència d'Alcaldia, de la Família Serveis de 
suport polític, codi 20.20.PO.10, amb complement de destinació de nivell 28, amb 
data d’efectes de 14 de juny de 2015.  

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2149/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents:  
 
La Sra. Laia HERRERA PUJOL (mat. 26283) mitjançant decret d’alcaldia de 13 de 

juny de 2015 fou nomenada personal eventual en el lloc de treball codi 
80.20.PO.10, de la Família Política, subgrup de classificació A1, adscrit al Consell 
Municipal del Districte de Gràcia. 

 
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona regulen el règim del personal eventual. 
 
II. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com l’article 304 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 disposen que el nomenament del personal eventual serà lliure.  

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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.  

Modificar l’adscripció de la Sra. Laia HERRERA PUJOL (mat. 26283) i adscriure-la 
al lloc de treball codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, amb 
complement destinació de nivell 24, adscrit a la Segona Tinència d’Alcaldia, amb 
data d’efectes de 14 de juny de 2015.  

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2150/15)  
 

* * * 
 

Decret.  
 
Antecedents:  
 
El Sr. Roger CLOT DUÑACH (mat. 26760) mitjançant decret d’alcaldia de 13 de 

juny de 2015 fou nomenat personal eventual en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, 
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de la Família serveis de suport polític, subgrup A1, adscrit al Grup Polític Municipal 
Iniciativa per Catalunya. 

 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona regulen el règim del personal eventual. 
 
II. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com l’article 304 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 disposen que el nomenament del personal eventual serà lliure.  

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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  

Modificar l’adscripció del Sr. Roger CLOT DUÑACH (mat. 26760) i adscriure’l com 
a Cap de Gabinet de la Quarta Tinència d'Alcaldia, de la Família Serveis de suport 
polític, codi 20.20.PO.10, amb data d’efectes de 14 de juny de 2015.  

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2142/15) 
 

* * * 
 

Decret.  
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 
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La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual el Sr. Manuel Constancio SIMARRO CONTRERAS en 
el lloc de Director d’Alcaldia, codi 20.10.PO.10, de la Família Serveis de suport 
polític, subgrup classificació A1, amb complement de destinació de nivell 30, amb 
efectes del dia 15 de juny de 2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano 
(Ref. 2146/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
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que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual la Sra. Silvia GONZALEZ LAA en el lloc de treball 
codi 80.10.PO.10, de la família Serveis de suport polític, subgrup classificació A1, 
amb complement de destinació de nivell 26, adscrit a la Direcció d'Alcaldia, amb 
efectes del dia 15 de juny de 2015. 

 
 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2160/15) 
 

* * * 
 
Decret. 
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
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que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual la Sra. Maria de los Angeles LLORENS GARCIA en el 
lloc de treball codi 40.10.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, subgrup 
classificació A1, amb complement de destinació de nivell 26, adscrit a la Secretaria 
Executiva de l’Alcaldia, amb efectes del dia 15 de juny de 2015. 

 
 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2202/15) 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II.L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
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seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual el Sr. Aitor HERNANDEZ CARR en el lloc de treball 
codi 80.10.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, subgrup classificació A1, 
amb complement de destinació de nivell 26, adscrit a la Direcció d’Alcaldia, amb 
efectes del dia 15 de juny de 2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2147/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
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caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual la Sra. Agueda BAÑON PEREZ en el lloc de directora 
de Comunicació, codi 20.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, subgrup 
classificació A1, amb complement de destinació de nivell 28, amb efectes del dia 
15 de juny de 2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano 
(Ref. 2155/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual la Sra. Yolanda VIÑALS VERDES en el lloc codi 
80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, subgrup classificació A1, amb 
complement de destinació de nivell 24, adscrit a la Direcció Tècnica de Premsa, 
amb efectes del dia 23 de juny de 2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2158/15) 

* * * 
 

Decret.  
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 
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Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual el Sr. Pau PUJOL GARRIGA en el lloc de treball codi 
80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, subgrup classificació A1, amb 
complement de destinació de nivell 24, adscrit al Comissionat/da de Seguretat, 
amb efectes del dia 1 d’agost de 2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2199/15) 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
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De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 
disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual el Sr. Eloi BADIA CASAS com a Cap de Gabinet de la 
Primera Tinència d’Alcaldia, de la Família Serveis de suport polític, codi 
20.20.PO.10, subgrup classificació A1, amb complement de destinació de nivell 28, 
amb efectes del dia 15 de juny de 2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano 
(Ref. 2153/15) 
 

* * * 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II: L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents del Decret Legislatiu 
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2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual la Sra. Marta VALLVERDU SANTIAGO com a Cap de 
Gabinet de la Tercera Tinència d’Alcaldia en el lloc de treball codi 20.20.PO.10, de 
la Família Serveis de suport polític, subgrup classificació A1, amb complement de 
destinació de nivell 28, amb efectes del dia 29 de juny de 2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2203/15) 

* * * 
 
Decret. 
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
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27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual la Sra. MARTA CRUELLS Lopez en el lloc de treball 
codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, subgrup classificació A1, 
amb complement de destinació de nivell 24, adscrit a la Regidoria de Cicle de Vida, 
Feminismes i LGTBI, amb efectes del dia 1 de juliol de 2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2213/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 
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Nomenar personal eventual la Sra. Vanesa VALIÑO ESPARDUCER en el lloc de 
treball codi 80.20.PO.10, de la família Serveis de suport polític, subgrup 
classificació A1, amb complement de destinació de nivell 24, adscrit a la Regidoria 
d’Habitatge, amb efectes del dia 15 de juny de 2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2161/15) 
 

* * * 
Decret. 
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III: L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual la Sra. Montserat MOLINER VICENT en el lloc codi 
80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, subgrup classificació A1, amb 
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complement de destinació de nivell 24, adscrit a la Regidoria d’Educació i 
Universitats, amb efectes del dia 22 de juny de 2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 18 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2204/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual la Sra. Laia FORNE AGUIRRE en el lloc de treball 
codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, subgrup classificació A1, 
amb complement de destinació de nivell 24, adscrit a la Regidoria de Participació i 
Territori, amb efectes del dia 25 de juny de 2015. 
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Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2205/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual el Sr. Alvaro NICOLAS LOSCOS en el lloc de treball 
codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, subgrup classificació A1, 
amb complement de destinació de nivell 24, adscrit a la Regidoria de Mobilitat, 
amb efectes del dia 15 de juny de 2015. 
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Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2162/15) 
 

* * * 
 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III: L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

Nomenar personal eventual el Sr. Jordi RABASSA MASSONS en el lloc de treball 
de Conseller/a Tècnic/a, codi 40.10.PO.10, de la Família Serveis de suport polític, 
subgrup classificació A1, amb complement de destinació de nivell 26, adscrit a la 
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Conselleria Tècnica del Districte de Ciutat Vella, amb efectes del dia 8 de juliol de 
2015. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2207/15) 
 

* * * 
Decret.  
 
Antecedents: 
 
I. L’article 52.1.c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 

de Barcelona estableix que integren el personal de l’Ajuntament el personal 
eventual, nomenat per a desenvolupar llocs de confiança i assessorament especial. 

 
II. L’article 52.2 de l’esmentada Carta recull que el nomenament del personal 

eventual correspon a l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Consell 
Municipal. 

 
III. L’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la que s’aprova 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que el nomenament del personal 
eventual serà lliure. 

 
IV. L’article 304 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, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde. 

 
V. L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local 

104.bis) estableix que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 
500.000 habitants poden incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal 
eventual per un nombre que no pot excedir el 0,7 per cent del nombre total de 
llocs de treball de la plantilla de les respectives entitats locals, considerant, a 
aquests efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes. 

 
La disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local disposa que les entitats locals 
que compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, i a més el 
seu període mitjà de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el 
termini màxim previst de la normativa de morositat, no se’ls han d’aplicar, amb 
caràcter excepcional, els límits que preveuen els articles 75 bis i ter i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, fins al 30 de juny 
de 2015. 

 
Resolc, 
 
De conformitat amb l’article 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, amb el que 

disposa l’article 12.3 de la Llei 7/2007, de 12 de abril de 2007, per la qual s’aprova 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb l’art. 304 i següents 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 d’acord amb el preveu la disposició transitòria 10a de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local 

 
Nomenar el personal eventual que es relaciona a continuació amb efectes del dia 

1 de juliol de 2015. 
Assignar-los el lloc de treball indicat. 
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El Sr. Jordi FARRIOL FONOLL, en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, de la 
Família Política, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de 
nivell 24, adscrit a la Regidoria d’Ocupació, Empresa i Turisme. 

 
El Sr. Manuel GARCIA BOFILL, en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, de la 

Família Política, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de 
nivell 24, adscrit al Grup Polític Municipal Ciutadans. 

 
El Sr. Koldo BLANCO UZQUIANO, en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, de la 

Família Política, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de 
nivell 24, adscrit al Grup Polític Municipal Ciutadans. 

 
El Sr. Francisco Javier GONZALEZ BLESA, en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, 

de la Família Política, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació 
de nivell 24, adscrit al Grup Polític Municipal Ciutadans. 

 
La Sra. Natividad SANJURJO GOLPE, en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, de la 

Família Política, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de 
nivell 24, adscrit al Grup Polític Municipal Ciutadans. 

 
El Sr. Carles JULBE NORTE, en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, de la Família 

Política, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de nivell 24, 
adscrit al Grup Polític Municipal ERC. 

 
El Sr. Oriol DURAN TORRES, en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, de la Família 

Política, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de nivell 24, 
adscrit al Grup Polític Municipal ERC. 

 
La Sra. Nuria CLOTET AGUT, en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, de la Família 

Política, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de nivell 24, 
adscrit al Grup Polític Municipal ERC. 

 
El Sr. Eduardo BOLAÑOS RODRIGUEZ, en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, de 

la Família Política, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de 
nivell 24, adscrit al Grup Polític Municipal Partit Popular. 

 
El Sr. Oscar RAMIREZ LARA, en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, de la Família 

Política, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de nivell 24, 
adscrit al Grup Polític Municipal Partit Popular. 

 
La Sra. Miriam CASANOVA DOMENECH, en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, de 

la Família Política, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de 
nivell 24, adscrit al Grup Polític Municipal Partit Popular. 

 
El Sr. Marc ANDREU ACEBAL, en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, de la Família 

Política, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de nivell 24, 
adscrit al Consell Municipal del Districte de Sant Martí. 

 
El Sr. Pau GONZALEZ VAL, en el lloc de treball codi 80.20.PO.10, de la Família 

Política, subgrup de classificació A1, amb complement de destinació de nivell 24, 
adscrit al Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que es celebri 
 
Barcelona, 30 de juny de 2015. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2057/15) 
 

* * * 
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Decret. Mitjançant decret de l’Alcaldia S1/D/2015-01909, de data 13 de juny de 

2015, es va cessar el Sr. Ramon SANAHUJA VELEZ (mat.25420) com a personal 
eventual directiu en el lloc de director/a 2-20.20.GE.30, adscrit a la Direcció de 
Serveis d’Immigració i Interculturalitat de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat 
i Esports. 

Per un error de transcripció, es va fer constar que estava adscrit a la Direcció de 
Serveis d’Immigració i Interculturalitat de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat 
i Esports quan havia de dir “adscrit a la Direcció de Serveis d’intervenció Social”. 

L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic i del 
procediment administratiu comú, preveu la rectificació en qualsevol moment dels 
errors materials. 

Per tot això, la cap que sota signa eleva a l’Alcaldia la següent: 
 
Proposta de resolució 
 
Esmenar a l’empara de l’article 105. 2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, 

l’error material del decret de l’Alcaldia S1/D/2015-01909, de data 13 de juny de 
2015, relatiu al personal directiu eventual, Sr. Ramon SANAHUJA VELEZ (mat. 
25240), en el sentit que on deia “adscrit a la Direcció de Serveis d’Immigració i 
Interculturalitat de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports” havia de dir 
“adscrit a la Direcció de Serveis d’Intervenció Social” 

 
Barcelona, 3 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref.2145/15) 
 

* * * 
 

Decret. Mitjançant decret de l’Alcaldia S1/D/2015-011943, de data 13 de juny 
de 2015, es va nomenar el Sr. Ramon SANAHUJA VELEZ (mat.25420) com a 
personal eventual directiu en el lloc de director/a 2-20.20.GE.30, adscrit a la 
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat de la Gerència de Drets Socials. 

Per un error de transcripció, es va fer constar que estava adscrit a la Direcció de 
Serveis d’Immigració i Interculturalitat de la Gerència de Drets Socials quan havia 
de dir “adscrit a la Direcció de Serveis d’Intervenció Social de la Gerència de Drets 
Socials”. 

L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del 
procediment administratiu comú, preveu la rectificació en qualsevol moment dels 
errors materials. 

Per tot això, la cap que sota signa eleva a l’Alcaldia la següent: 
 
Proposta de resolució 
 
Esmenar a l’empara de l’article 105. 2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, 

l’error material del decret de l’Alcaldia S1/D/2015-011943, de data 13 de juny de 
2015, relatiu al personal directiu eventual, Sr. Ramon SANAHUJA VELEZ (mat. 
25240), en el sentit que on deia “adscrit a la Direcció de Serveis d’Immigració i 
Interculturalitat de la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports” havia de dir 
“adscrit a la Direcció de Serveis d’Intervenció Social” 

 
Barcelona, 3 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref.2144/15) 

* * * 
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Decret. L’Alcaldessa, de conformitat amb l’article 63 de la Carta Municipal de 
Barcelona,  

 
Resol, 
 
Esmenar, a l'empara de l'article 105.2 de la llei 30/92, de 26 de novembre, 

l’error material del decret de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, relatiu al 
cessament com a personal eventual el Sr. Miquel GUIOT ROCAMORA, en el sentit 
que no havia d’estar cessat tal i com es fa constar. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2212/15) 
 

* * * 
 
Decret. L’Alcaldessa, de conformitat amb l’article 63 de la Carta Municipal de 

Barcelona,  
 
Resol, 
 
Esmenar, a l'empara de l'article 105.2 de la llei 30/92, de 26 de novembre, 

l’error material del decret de l’Alcaldia de data 1 de juliol de 2015, relatiu a 
nomenar personal eventual la Sra. Vanesa VALIÑO ESPARDUCER, en el sentit que 
la data d’efectes és 1 de juliol de 2015 i no 15 de juny de 2015, com feia constar. 

Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
Donar-ne compte al Consell Municipal en la primera sessió que se celebri. 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2208/15) 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la 
Llei reguladora de les bases de règim local i per l’article 66 de la Carta Municipal de 
Barcelona,  

 
Resolc, 
 
Designar membres de la ponència tècnica de la Subcomissió d’Urbanisme del 

municiil de Barcelona, les persones següents: 
 
Com a vicepresidenta: Janet Sanz Cid 
 
Com a vocals: 

− Jordi Campillo Gàmez 
− Roger Clot Duñach 
− Joan Llort Corbella 
− Amèlia Mateos Higuera Martínez 
− Natàlia Amorós Bosch 

 
Barcelona, 30 de juny de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2075/15) 
 

* * * 
 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament orgànic de l’Ajuntament 
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de Barcelona i d’acord amb el que disposa l’article 13 dels Estatuts del Consorci del 
Besòs, disposo: 

Delegar en l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid, tinenta d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat, la presidència del Consorci del Besòs. 

 
Barcelona, 1 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2072/15) 

 
* * * 

 
Decret. En ús de lesa facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de 

la Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament orgànic de l’Ajuntament 
de Barcelona i d’acord amb el que disposa l’article 19 dels Estatuts de la Fundació 
Barcelona Mobile World Capital Foundation, disposo: 

Designar amb caràcter provisional, el Sr. Jordi Martí Grau, gerent Municipal, 
representant de l’Ajuntament de Barcelona en la Comissió Executiva i en la 
Comissió Delegada de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundations. 

 
Barcelona, 2 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2129/15) 
 
 

* * * 
 

Decret. D’acord amb el que determina l’article 7 dels Estatuts de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona, i en ús de les atribucions que tinc conferides per 
l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

Delegar la presidència de la Junta de Govern de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona en la Sra. Gemma Tarafa Orpinell, comissionada de Salut de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Barcelona, 3 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2130/15) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de 
la Carta Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que determinen els Estatuts de la 
Societat Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, disposo: 

 
Primer. Delegar al Sr. Jordi Campillo Gámez la representació de l’Ajuntament de 

Barcelona a la Junta General d’Accionistes de la Societat Barcelona Regional, 
Agència de Desenvolupament Urbà, SA. 

 
Segon. Proposar a la Junta General de la Societat Barcelona Regional, Agència 

de Desenvolupament Urbà, SA la designació com a representants d’aquest 
Ajuntament en el seu Consell d’Administració, de les persones següents: 

 
− Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
− Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
− Im. Sr. Josep M. Montaner Martorell 
− Sr. Jordi Campillo Gámez 
 
Tercer. Proposa al Consell d’Administració de la Societat Barcelona Regional, 

Agència de Desenvolupament Urbà, SA el nomenament de l’Excma. Sra. Ada Colau 
Ballano com a presidenta i el nomenament de la Ima. Sra. Janet Sanz Cid com a 
vicepresidenta de l’esmentat Consell. 

 
Barcelona, 3 de juliol de 2015, L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2133/15) 
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Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que estableix l’article 16 dels Estatuts de 
la Fundació Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, disposo: 

Designar la Sra. Gemma Tarafa i Orpinell, comissionada de Salut, membre del 
Patronat Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en 
representació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2217//15 

* * * 
 

Decret.  En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i d’acord amb el que disposa els Estatuts de la 
Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, disposo: 

Designar amb caràcter provisional, el Sr. Alfred Lacasa Tribó representant de 
l’Ajuntament de Barcelona en el Patronat de la Fundació Orfeó Català-Palau de la 
Música Catalana. 

 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2218/15) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que estableix l’article 8 dels Estatuts del 
Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, disposo: 

Designar com a representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Rector 
del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona les persones següents: 

 
Sra. Gemma Tarafa i Orpinell 
Sr. Carlos A. González Svatetz 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 2219/15) 
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PERSONAL 

Concursos de personal 
 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE DOS 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE DOS 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. 
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Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
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. 30/2015-C. Un lloc de treball de SUPORT 3 de la família 

professional General (GE) adscrit al Departament de Recursos Interns de la 
Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte de Sant Martí. (Nivell 18) 

Concurs núm. 31/2015-C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Programa de Dona de la Direcció de 
Serveis d’Equitat Social i Salut de la Direcció Executiva de Qualitat de Vida i 
Igualtat de la Gerència de Drets Socials. (Nivell 24) 
 

 
SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Recursos Interns de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del 
Districte de Sant Martí. 
Concurs núm. 30/2015-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de SUPORT 3 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
de Recursos Interns de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte 
de Sant Martí. 

D’acord amb els articles 294 i 295 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 catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 3 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament de Recursos Interns de 
la Direcció de Serveis Generals de la Gerència del Districte de Sant Martí. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

 
Denominació:  Suport 3 (90.30.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1,C2 
Destinació:  Nivell 18 
Sistema de provisió: Concurs de mèrits 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada de 37,5 hores i un 

horari adaptat a les necessitats del servei.  
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  18 (394,79 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  667 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE)  
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3.1.1. Missió 
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o 

donar suport directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les 
directrius del superior i la normativa establerta per tal d’aconseguir la resolució 
prevista i l’adequat tractament d’aquests processos en termes d’eficàcia i amb la 
qualitat requerida. 

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.  

• Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació 
d’aquestes amb altres òrgans de la Corporació Municipal o amb altres 
entitats. 

• 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 d’un superior 
sobre el desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva 
tasca als resultats. 

3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir 
o proposar alternatives dins les directrius fixades. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc 
normatiu i/o de processos estandarditzats, 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 d’amplis coneixements sobre els processos 
administratius que li són assignats. 
3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc 

3.2.1. Funcions (Departament de Recursos Interns) 
• Responsable de la gestió pressupostària: Elaboració i seguiment del 

pressupost i comptabilització de despeses i ingressos. 
• Responsable en matèria de control de gestió en l’àmbit de districte: 

Elaboració d’informes i recull d’indicadors de seguiment de l’activitat i 
resultats del districte. 

• Impuls, gestió, control i seguiment econòmic de la contractació, convenis 
signats i subvencions atorgades. 

• Gestió i tramitació de compres de materials propis del districte. 
• Coordinació de les actuacions en matèria de recursos humans en elDistricte. 
• Coordinació de les actuacions en matèria de sistemes d’informació. 
• Gestió de l’equipament i dels recursos de l’arxiu municipal de districte 

d’acord amb les normes i instruccions aprovades i els criteris establerts per 
l’àmbit sectorial de referència. 

• 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, i en concret dels contractes de suport i dels serveis comuns del 
Districte. 

• Gestió, coordinació i supervisió dels recursos humans i materials assignats. 
• Responsabilitat orgànica del personal designat per a la prevenció de riscos 

laborals, efectuant el control i seguiment de les actuacions preventives 
bàsiques del districte. 
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• Interlocutor amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a dur a 
terme les mesures de prevenció. 

• Coordinació de les actuacions en matèria de Plans d’emergència en l’àmbit 
dels edificis municipals de Districte. 

• Aplicació dels criteris funcionals definits pels sectors de referència. 
• Totes aquelles que altres que li siguin atribuïdes per la Direcció en el 

ompliment de les seves funcions. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 (categoria Administrativa) i C2 (categoria 

Auxiliar Administrativa)  
• 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 virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i 20 de 
desembre de 2013.  

• 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, 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. 

Els i les 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 
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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 tasques de tramitació, seguiment i resolució de 
processos administratius i tècnics-administratius en les matèries 
relacionades amb les funcions del lloc de treball (convocatòria de 
subvencions, convenis) fins a 4 punts 

− Experiència en gestió i explotació d’aplicacions i programes informàtics 
de suport per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball fins 
a 1 punt 

− Experiència en atenció a client interns i externs 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 3 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 
President: 
− Sr/a. Josep Garcia i Puga, Gerent del Districte de Sant Martí o persona en 

qui delegui. 
Vocals: 
− Sr. Xavier Martínez i Corberó , director de Serveis Generals del Districte de 

Sant Martí o persona en qui delegui. 
− Sra. Anna Garrido i Oliver, Cap de Recursos Interns del Districte de Sant 

Martí o persona en qui delegui. 
− Sra. Laura Torres Muñoz, Departament de Selecció i Promoció, 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. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut 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.  

 
 

 
GESTOR/A DE PROJECTE 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció 
de Programa de Dona de la Direcció de Serveis d’Equitat Social i Salut de 
la Direcció Executiva de Qualitat de Vida i Igualtat de la Gerència de Drets 
Socials. 
Concurs núm. 31/2015-C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva 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 Programa de Dona de la Direcció de Serveis d’Equitat Social i Salut de 
la Direcció Executiva de Qualitat de Vida i Igualtat de la Gerència de Drets Socials. 

D’acord amb els articles 294 i 295 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 catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

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 Programa de Dona de 
la Direcció de Serveis d’Equitat Social i Salut de la Direcció Executiva de Qualitat 
de Vida i Igualtat de la Gerència de Drets Socials. 

 
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 
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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 (582,92 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  969 € 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  
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 (Direcció de 
Programa de Dona) 

3.2.1. Missió 
Proposta, disseny, gestió i avaluació de les actuacions municipals adreçades a la 

promoció i atenció social de les dones.  
3.2.2. Funcions  
• Definir els objectius i programes d'actuació a efectuar, els criteris per a la 

planificació impulsar la seva execució, controlar la gestió dels recursos 
assignats i avaluar el seu compliment. 

• Impulsar la introducció de la perspectiva de gènere i el llenguatge no 
sexista a tots els departaments, instituts i empreses municipals. 
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• Fer el control, seguiment i avaluació de la gestió dels serveis de l’àmbit de 
Dona. 

• Coordinar amb els districtes i sectors municipals, seguint els mecanismes 
establerts, les accions realitzades dins l’àmbit de dones. 

• Assessorar i participar en l’elaboració i implementació dels Plans d’Igualtat o 
altres polítiques i mesures vinculades a la promoció i la igualtat efectiva de 
dones i homes. 

• Impuls i suport a campanyes de sensibilització, educació i informació 
ciutadana sobre els serveis municipals en aquest àmbit i per prevenir les 
situacions generals de discriminació i la violència masclista. 

• I qualsevol altra funció similar que li sigui encarregada per l’òrgan 
d’adscripció. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A, subgrup A1 (totes les categories) o bé pertànyer al 
grup A, subgrup A2 (totes les categories). 

• 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 en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 
establerts en aquesta convocatòria i que actualment pertanyin a una categoria 
pròpia del règim funcionarial segons l'acord del Consell Municipal de 21 de 
desembre de 2012 i 24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013  

• 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, 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. 

Els i les 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. 
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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 gestió de projectes transversals dins l’Ajuntament i/o amb 
coordinació amb altres administracions públiques i institucions. fins a 2,5 
punts. 

− Experiència en l’àmbit de la violència masclista, des de la prevenció o 
l’atenció i/o relació amb entitats, consells de participació municipals, 
dinamització de xarxes d’entitats de dones fins a 2 punts. 

− Experiència en l’elaboració o gestió d’activitats o projectes des del 
paradigma la perspectiva de gènere fins a 1 punts. 

− Experiència en l’elaboració de contractes administratius i tramitació de 
subvencions/convenis i posterior seguiment i avaluació fins a 0,5 punt 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball (es valorarà 
preferentment el coneixement d’idioma anglès degudament acreditat), 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. Jordi Sánchez Masip, Gerent de Drets Socials, o persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra .Maria Gas de Cid, Direcció de Serveis d’Equitat Social i Salut, o 

persona en qui delegui.  
− Sra. Barbara Ana Melenchon Serrano, Cap de Programa de Dona, o persona 

en qui delegui.  
− Sra. Neus Arranz Gallego, Departament d’Administració i Personal, o 

persona en qui delegui 
− Sr. José Mª Martínez de Eulate Garralda, Departament de Selecció de la 

Gerència de Recursos Humans i Organització, o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
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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. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut 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.  

 
 

 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE TRES 
CONCURSOS PER A LA PROVISIÓ DE TRES LLOCS DE TREBALL DE 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA 
(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: 
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– 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 
 
5. 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. 

6. 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. 
7. 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. 
– 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. 

8. 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. 
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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 
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 número 177/15. Un lloc de treball de SUPORT 4 de la família 

professional General (GE) adscrit al Departament d’Administració d’Ingressos i 
Comptabilitat de l’Institut Municipal d’Hisenda. (Nivell 16) 

Concurs número 181/15. Un lloc de treball de TÈCNIC 3 de la família 
professional Serveis de Gestió i Administració (GA) adscrit al Departament de 
Gestió Recaptatòria de l’Institut Municipal d’Hisenda. (Nivell 22) 

Concurs número 182/15. Un lloc de treball de CAP DE SECCIÓ 1 de la família 
professional General (GE) adscrit al Departament de Reclamacions de Multes de 
l’Institut Municipal d’Hisenda. (Nivell 24) 
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SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
d’Administració d’Ingressos i Comptabilitat de l’Institut Municipal 
d’Hisenda. 
Concurs número 177/15 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit al Departament 
d’Administració d’Ingressos i Comptabilitat de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

D’acord amb els articles 294 i 295 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 catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Suport 4 de 
la família professional General (GE) adscrit al Departament d’Administració 
d’Ingressos i Comptabilitat de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

 
Denominació:   Suport 4 ( 90.40.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:   Suport 
Tipus de lloc:  Suport 
Vinculació:   Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1 i C2 
Destinació:   Nivell 16 
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:   16 (349,93 € mensuals) 
Complement específic:  594 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 4 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Realitzar tasques administratives, com a recolzament específic a un equip, o 

tasques específiques dins d’un procediment, en les matèries, processos i 
actuacions que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord 
amb les instruccions del superior i els procediments establerts, per aconseguir la 
seva realització en termes de fiabilitat. 

3.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 
• 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. 

• Realitzar tasques de suport administratiu: Anàlisi bàsica, recerca i 
explotació de dades als sistemes d’informació; comprovació i introducció de 
dades als sistemes d’informació; elaboració de documents administratius; 
gestió integral de l’arxiu, la manipulació, la reproducció i el trasllat dels 
expedients i documents sobre els que treballa; registre de documents. Els 
documents i expedients podran ser físics o electrònics.  

• Realitzar tramitacions i activitats d’un procés administratiu, detectant les 
possibles incidències i gestionant la seva resolució, tot garantint la fiabilitat. 

• Realitzar tràmits, informar i resoldre consultes telefònicament i presencial 
als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, en el marc de les 
Competències i recursos de l’òrgan on presten servei.  
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2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió directa per 
indicar-li les prioritats o normes a seguir. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball s’han de desenvolupar sobre un marc de 
processos estandarditzats.  

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per facilitar informació i 
desenvolupar tramitacions administratives.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament 
d’Administració d’Ingressos i Comptabilitat) 

3.2.1. Funcions 
• Seguiment permanent del flux d'ingressos provinents dels diferents tributs, 

preus públics i multes i per les diverses situacions de cobraments. 
• Quadre dels ingressos a Intervenció amb l'aplicació comptable 

corresponent. 
• Informar al Sistema Integrat de Gestió Econòmica Financera (SIGEF) de 

totes les actuacions en matèria de gestió tributària que tenen incidència 
econòmica. 

• Tancament mensual de l'estat d'execució d'ingressos i quadre amb la 
comptabilitat central. 

• Manteniment de les taules d'operacions dels sistema que afecten a 
comptabilitat. 

• Relacions amb les entitats financeres en temes referents a la recaptació. 
• Seguiment i control dels comptes extrapressupostaris no aplicats a la 

comptabilitat: fraccionaments, embargaments, incidències. 
• Control i conformitat de les comissions bancàries. 
• Control, custòdia i devolució d'avals i garanties. 
• Control i supervisió de la Caixa. 
• Tramitació i comptabilització d'expedients de falències. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 de la categoria Administrativa i subgrup C2 

de la categoria Auxiliar Administrativa. 
• 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 virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i 20 de 
desembre de 2013. 

• 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, 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. 
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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. 

Els i les 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 4 punts, segons el barem següent: 

− En funcions relacionades amb la gestió i/o recaptació tributària, fins a 2 
punts. 

− Aplicacions corporatives i/o utilització de bases de dades, especialment 
les relacionades amb la gestió tributària, fins a 2 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. 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 4 de la família professional General (GE) 
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 opcionals la puntuació mínima és de 10,5 

punts. 
− Si no s'avalua l’apartat 3 (exercici o supòsit pràctic), la puntuació mínima és 

de 8 punts. 
 

6. Junta de valoració 
President: 
− Sr. Antoni Rodríguez Sivera, Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o 

persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Elena Molina Belles, Directora de Serveis d’Ingressos i Administració, o 

persona en qui delegui. 
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− Sr. Martí Saurí Pujol, Cap del Departament d’Administració d’Ingressos i 
Comptabilitat, o persona en qui delegui. 

− Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans, qui actua també com 
a Secretari, 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. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut 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. 

 
 

 
TÈCNIC 3 de la família professional Serveis de Gestió i Administració (GA) 
adscrit al Departament de Gestió Recaptatòria de l’Institut Municipal 
d’Hisenda. 
Concurs número 181/15 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de TÈCNIC 3 de la família professional Serveis de Gestió i Administració 
(GA) adscrit al Departament de Gestió Recaptatòria de l’Institut Municipal 
d’Hisenda. 

D’acord amb els articles 294 i 295 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 
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treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Tècnic 3 de 
la família professional Serveis de Gestió i Administració (GA) adscrit al 
Departament de Gestió Recaptatòria de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:   Tècnic 3 (80.30.GA.90 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:   Tècnic 
Tipus de lloc:  Tècnic 
Vinculació:   Funcionària 
Subgrup d’accés:   A2 
Destinació:   Nivell 22 
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:   22 (509,84 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  797 € mensuals segons catàleg vigent. 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Tècnic 3 de la família GA) 
3.1.1. Missió 
Realitzar funcions complexes de caràcter tècnic pròpies de la seva família 

professional, en les matèries i processos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

• Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat, sobre les 
matèries que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis. 

• Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin 
competència de l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb la 
normativa o els procediments establerts. 

• Prestar serveis directes ciutadans i/o usuaris de la Corporació Municipal 
determinant mesures i mobilitzant els recursos disponibles, en el marc 
de les competències de l’òrgan on presten els seus serveis. 

• Assessorar i donar suport a altres tècnics, 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. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, 
realitzant tasques complexes de caràcter tècnic, integrades dins de processos 
definits, requerint de coneixement de la relació entre diferents processos del seu 
àmbit funcional o 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. 
5. Disposen de llibertat per planificar i organitzar el seu temps 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. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Gestió Recaptatòria ) 

3.2.1. Funcions 
• Direcció de tot el personal adscrit al Departament i planificació, organització 

i control de les funcions de la mateixa: 
• Gestionar el deute pendent en via executiva. 
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• Planificar i coordinar els projectes encaminats a la recaptació i fer el 
seguiment de deutors i de contribuents institucionals. 

• Supervisar els procediments i tasques de la divisió. 
• Fer atenció personal a contribuents. 
• Executar embargaments de béns: immobles, vehicles, diners, sous i salaris. 
• Autoritzar fraccionaments d’acord amb la instrucció interna que els regula. 
• Elaborar informes previs a las propostes de resolució de recursos sobre 

embargaments. 
• Elaborar i fer seguiment d'indicadors del Departament. 
• Elaborar dictàmens; propostes de modificació de circuits; estudi d'altres 

possibles actuacions en via executiva; estudi de jurisprudència.  
• Preparar les subhastes de vehicles i immobles. 
• Fer seguiment dels convenis de col·laboració en matèria de recaptació amb 

altres administracions. 
• Proposar expedients de baixes. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A, subgrup A2 de la categoria de Gestor/a d’Administració 

General 
• 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 virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i 20 de 
desembre de 2013. 

• 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, 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. 

Els i les 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. 
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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: 

− Redacció d’informes, oficis i resolucions en general i específicament en 
temes de procediment tributari i de recaptació, fins a 2 punts. 

− En la utilització d’aplicacions corporatives en general i especialment les 
requerides pel lloc de treball (SAP TRM, SAP Vehicles, GIC, MIR), fins a 2 
punts. 

− En atenció i relació amb els ciutadans i/o professionals que els 
representin, fins a 2 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. 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 TÈCNIC 3 de la família professional Serveis de 
Gestió i Administració (GA) 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 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. Antoni Rodríguez Sivera, Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o 

persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Elena Molina Bellés , Directora de Serveis d’Administració i Serveis 

Generals, o persona en qui delegui. 
− Sr. Antoni Garcia Samitier, Cap del Departament de Gestió Recaptatòria , o 

persona en qui delegui. 
− Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans, qui actua també com 

a Secretari, 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 
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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. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut 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. 

 
 

 
 

CAP DE SECCIÓ 1 de la família professional General (GE) adscrit al 
Departament de Reclamacions de Multes de l’Institut Municipal d’Hisenda. 
Concurs número 182/15 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de CAP DE SECCIÓ 1 de la família professional General (GE) adscrit al 
Departament de Reclamacions de Multes de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

D’acord amb els articles 294 i 295 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 catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Cap de 
Secció 1 de la família professional General (GE) adscrit al Departament de 
Reclamacions de Multes de l’Institut Municipal d’Hisenda. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Cap de Secció 1 (50.10.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Comandament 



NÚM. 21 10-7-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 3891 
 

Tipus de lloc: Cap de Secció 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1 / 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 (582,92 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  1.019 € mensuals segons catàleg vigent. 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Secció 1 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Coordinar i supervisar equips especialitzats que es responsabilitzen d’un o més 

programes i processos tècnics d’un servei integrat, d’acord amb les directrius del 
cap, la normativa establerta i les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir 
l’adequat desplegament i resolució d’aquests programes i processos en termes 
d’eficàcia i qualitat. 

3.1.2. Funcions 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball son: 
• Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip de 

tècnics i professionals en el marc d’actuació fixat i sota les directrius de 
l‘òrgan superior on esta adscrit l’equip o centre prestador de serveis. 

• Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, i gestionar els 
recursos econòmics assignats. 

• Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis. 
2. Integra totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei 

complet. Habitualment coordina un equip de persones amb perfil tècnic i 
especialitzat, requerint així d’una alta capacitat de comunicació i influència per 
desenvolupar-lo i motivar-lo i d’un coneixement especialitzat de la funció o servei. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de 
certa llibertat d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de 
gestió i anàlisi d’indicadors o a través de les reunions periòdiques establertes. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu 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 procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. 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 
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i 
externes. 

6. Aquest lloc de treball requereixen d’un profund coneixement sobre una àmplia 
varietat de procediments i poden contribuir a la seva millora a través de propostes 
i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior o 
mitjana, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de treball. El 
lloc requereix de capacitat de coordinació d’equips. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament de 
Reclamacions de Multes ) 

3.2.1. Funcions 
• Instruir els expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de 

vehicles i seguretat vial i en matèria de convivència. 
• Tramitar i fer propostes de resolució de les al·legacions i recursos de multes 

de trànsit en període voluntari i en via de constrenyiment. 
• Tramitar i fer propostes de resolució de les al·legacions i recursos de multes 

de l’ordenança de convivència, en període voluntari i executiu. 
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• Dirigir l’anul·lació i paralització de càrrecs, realització de liquidacions, 
processament de suspensions, aixecament d’embargaments i la realització 
d’altres operacions al SIR o SAP TRM, incloses les actualitzacions en les 
bases de dades fiscals i de multes. 

• Proposar els canvis necessaris en les aplicacions informàtiques. 
• Dissenyar, planificar i participar en la formació permanent del seu personal. 
• Elaborar i mantenir els manuals operatius necessaris per el 

desenvolupament de les tasques del personal adscrit sota la seva 
responsabilitat. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A, subgrup A1 o A2. 
• 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 virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i 20 de 
desembre de 2013. 

• 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, 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. 

Els i les 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: 

− Elaboració d’informes i propostes de resolució en relació a sol·licituds o 
recursos administratius, fins a 2 punts. 

− En la utilització i el coneixement d’aplicacions informàtiques, en general i 
especialment les requerides per al lloc de treball convocat, fins a 2 punts. 

− En la tramitació i/o coneixement del període executiu i sancions 
municipals ( trànsit i civisme ) fins a 1 punt. 

− En gestió i coordinació d’equips de treball, 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 CAP DE SECCIÓ 1 de la família professional 
General (GE) 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, Empatia, Lideratge i 
desenvolupament i Direcció de persones.. 

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 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. Antoni Rodríguez Sivera, Gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda, o 

persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Rafael Olañeta Fernández Grande, Director de Serveis de Relacions amb els 

Contribuents i Reclamacions, o persona en qui delegui. 
− Sra. Àngels Ferrer Herrera, Cap del Departament de Reclamacions de 

Multes, o persona en qui delegui. 
− Sr. Santos Martínez Sequí, Cap de Recursos Humans, qui actua també com 

a Secretari, 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 
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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. 

Els i les candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut 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.  
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Lliures designacions 
 

Lliure designació núm. 78/2015-L 
 

Convocatòria per a la provisió definitiva per lliure designació d’un lloc de 
treball de CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al 
Departament d’Obres i Manteniment de la Direcció de Serveis de Llicències 
i Espai Públic de la Gerència del Districte Sarrià-Sant Gervasi 

 
D’acord amb els articles 294 i 295 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 catàleg de llocs 
de treball aprovat als acords del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 
24 de juliol de 2013 i de 20 de desembre de 2013. 

 
Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de Cap de 

Departament 1 de la família General (GE),adscrit al Departament d’Obres i 
Manteniment de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència 
del. Districte Sarrià-Sant Gervasi 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Cap de Departament 1 (40.10.GE.10 segons catàleg 
vigent) 

Àmbit funcional:  Comandament 
Tipus de lloc: Cap de Departament 
Vinculació:  Funcionarial 
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 (698,20 € mensuals) 
Complement específic:  1.317 € mensuals, segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Departament 1) 
3.1.1. Missió 
Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos del departament, d’acord amb 

els objectius, directrius i planificació de la gerència o direcció a la que pertany, per 
tal d’assolir i integrar els resultats esperats amb la qualitat, eficàcia i eficiència 
requerida. 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 del lloc de treball són:  
• Dirigir la planificació, coordinació, execució i control dels programes, 

processos i serveis del seu departament en funció dels resultats esperats. 
• Dirigir els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits, en 

funció dels resultats esperats i integrar la prevenció de riscos laborals, 
d’acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de 
l’Ajuntament. 

• Determinar els protocols, paràmetres tècnics, circuits i procediments per a 
la realització dels objectius assenyalats i/o dels serveis prestats, la seva 
coordinació i control de les prestacions. 

• Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 
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2. Integra més d’un àmbit funcional servei de naturalesa i objectius homogenis. 
Actua en un pla tàctic, dins de les polítiques o objectius específics clarament 
definits.  

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de 
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència / direcció, 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 necessàriament en un 
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen de la 
seva interpretació. 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 amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. 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 
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i 
externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix de coneixements d’un camp tècnic o 
especialitzat ampli, adquirit a través de l’experiència en el seu camp 
d’especialització i de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o 
arquitectura superior o mitjana, amb coneixements específics en els processos i 
sistemàtica de treball de la Corporació Municipal. El lloc requereix de competència 
directiva per al comandament del personal. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Departament 
d’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 (totes les categories) o bé pertànyer al 

grup A, subgrup A2 (totes les categories). 
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• 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 virtut dels acords del 
Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, de 24 de juliol de 2013 i de 20 de 
desembre de 2013.  

• 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. 

Els i les 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. Perfil del lloc: 

Es valorarà: 
− L’experiència i els coneixements relatius a la missió i a les funcions bàsiques 

del lloc de treball. 
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
− Les competències professionals requerides per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball (compromís professional, treball en equip, 
orientació a servei públic, flexibilitat i obertura al canvi, comunicació i 
influència, visió global, lideratge i desenvolupament i direcció de persones). 

 
6. Presentació de sol·licituds 

Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de 
“currículum vitae”, degudament documentat, al Registre General o a qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir del dia següent a la publicació 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.  
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7. Presa de possessió 
El personal funcionari i laboral fix que hagi obtingut 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 en 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 data de publicació de la resolució esmentada 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. 
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Nomenaments 
 
Funcionaris de Carrera 
 

L’Alcaldessa, en data 3 de juliol de 2015, ha adoptat la següent resolució: 
Nomenar, amb efectes 1 de juliol de 2015, de conformitat amb la proposta del 

Tribunal de Selecció del concurs oposició, torn promoció interna, per a la selecció 
de 30 places d’Auxiliar, com a funcionaris/àries de carrera, i assignar-los un lloc 
base d’aquesta categoria, els/les aspirants Sra. M Carmen Gallardo Gallardo, Sra. 
Laura Gorbe Neira, Sr. Miguel Mazariegos Valiente, Sra. Eva Maria Mesa Moreno, 
Sra. Susana Modamio Menacho, Sra. Ana M Moreno Hernández, Sra. Araceli 
Orellana Aranda, Sr. Fco Javier Ortiz Jove i Sra. Eva Pujadas Salgado i adscriure’ls 
amb els mateixos efectes al Consorci d’Educació de Barcelona. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 

 
 
 
Concurs interadministratiu 
 

La Directora de Serveis de Gestió i Relacions Laborals, en data 1 de juliol de 
2015, ha adoptat la següent resolució: 

Nomenar la Sra. Roser Latorre Lamesa (mat. 50877) de la categoria TM Treball 
Social, subgrup A2, en el lloc de Tècnic/a 3, de la família General, codi 
80.30.SS.10, amb complement de destinació de nivell 22, i a la Direcció del 
Programa de Joventut de la Direcció de Serveis d’Equitat Social i Salut de la 
Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, per 
haver superat la convocatòria interadministrativa de provisió mitjançant concurs de 
mèrits núm. 189/2015 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 6827, de 10 de març de 2015 de conformitat amb l’art. 294 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, en relació amb a l’article 22.3 del vigent Acord de 
Condicions de Treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Barcelona; així com als articles 110.1.b) i 120.1 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
 

 
L’Alcaldessa, en data 8 de juliol de 2015, ha adoptat la següent resolució: 
Nomenar el Sr. Agustí Abelaira Dapena (mat. 71979) de la categoria Tècnic 

d’Administració General, subgrup A1, en el lloc de Director/a 1, de la família 
General, codi 20.10.GE.40, amb complement de destinació de nivell 30, i adscrit a 
la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos, per haver superat la 
convocatòria interadministrativa de provisió mitjançant lliure designació núm. 
381/2015 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6855, de 
21 d’abril de 2015 de conformitat amb l’art. 294 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, en relació amb a l’article 22.3 del vigent Acord de Condicions de Treball 
comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona; així com als articles 
110.1.b) i 120.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
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Concursos 
 

El Gerent de Recursos Humans i Organització, en data 26 de juny de 2015, ha 
adoptat la següent resolució 

Nomenar, de conformitat amb la proposta de la Junta de Valoració del concurs 
número 5/2015C: 

- el senyor Manuel Vázquez Zacarias (Mat. 20921), de la categoria 
Administratiu, i subgrup C1, per ocupar un lloc de treball de Suport 3, de la família 
General, codi 90.30.GE.10, amb complement de destinació de nivell 18, i adscrit a 
la Divisió d’Operacions de la Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d’incendis i 
Salvament de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència i Règim 
Interior. 
 
 
 
Lliures designacions 
 

El Gerent Municipal, en data 29 de juny de 2015, ha adoptat la següent 
resolució: 

Nomenar el Sr. Ramon Llobera Tello (mat. 20355) de la categoria TS 
Arquitectura, 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, i adscrit a l’Oficina 
de Collserola de la Gerència del Districte de Sarrià – Sant Gervasi, per haver 
superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm. 76/2015-L i 
de conformitat amb l’art. 294 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, en relació 
amb a l’article 22.3 del vigent Acord de Condicions de Treball comunes dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona; així com als articles 110.1.b) i 
120.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals.  
 
 

 
El Gerent Municipal, en data 29 de juny de 2015, ha adoptat la següent 

resolució: 
Nomenar el Sr. Juan Carlos Altamirano Delgado (mat. 36915) de la categoria TS 

Economia, subgrup A1, en el lloc de Director/a 2, de la família General, codi 
20.20.GE.10, amb complement de destinació de nivell 28, i adscrit a la Direcció de 
Serveis de Llicències i Espai Públic de la Gerència del Districte de Sant Martí, per 
haver superat la convocatòria de provisió mitjançant lliure designació núm. 
79/2015-L i de conformitat amb l’art. 294 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, en relació amb a l’article 22.3 del vigent Acord de Condicions de Treball 
comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona; així com als articles 
110.1.b) i 120.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
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ANUNCIOS 

Altres anuncis 
 

BIMSA 
 

Expedient: 3BD 2014/209 
 

La Comissió de Govern, en sessió del dia 10-06-2015, adoptà el següent acord: 
Aprovar definitivament el projecte de reurbanització del carrer Melcior de Palau, 

entre els carrers Joan Güell i Comtes de Bell-lloc, al Districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’informe tècnic del projecte que 
figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes es dóna per reproduït, amb 
un pressupost d’1.001.652,36 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. 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un 
mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present 
notificació.  

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un 
mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos 
comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà 
produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva 
interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent 
al que s'hagi produït la desestimació tàcita.  

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.  
 
Barcelona, 23 de juny de 2015. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès 
 

* * * 
 

Institut Municipal de Mercats 
 
En compliment de la normativa vigent es publica el present anunci per tal 

d’informar que el President de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 
ha disposat, en data 29 de juny de 2015, el següent:  

“Delegar en el Gerent de l’IMMB l’exercici de les següents funcions, previstes en 
l’article 5.2 dels vigents estatuts:  

g) resoldre reclamacions en matèria de responsabilitat patrimonial i les 
reclamacions prèvies a la via civil o laboral, i  

j) aprovar les despeses, els actes de disposició sobre béns i fons propis i els 
contractes i pactes de quantia inferior o igual al 5% dels recursos ordinaris del 
pressupost de l’Institut, i les concessions que tinguin una durada no superior als 
quatre anys, sens perjudici del que disposa l’article 27.4 dels Estatuts”.  

El present anunci s’ha publicat en el BOP (Barcelona) el 6 de juliol de 2015 i en 
la Gaseta Municipal, als efectes oportuns.  

 
Barcelona, 2 de juliol de 2015. Manel Armengol i Jornet, secretari delegat 

Institut Municipal de Mercats de Barcelona. 
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En compliment de la normativa vigent es publica el present anunci per tal 

d’informar que el President de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 
ha disposat, en data 29 de juny de 2015, el següent:  

“Delegar en el Gerent de l’IMMB la presidència de les Meses de Contractació 
relatives als processos de contractació convocats per aquest Institut i previstes en 
la legislació sobre contractació pública, que són les següents:  

Primer) Meses de contractació per a l’adjudicació de les autoritzacions d’ús i/o 
concessions dels llocs de venda, dipòsits - magatzems i altres espais dels mercats 
municipals.  

Segon) Meses de contractació per a l’adjudicació dels contractes d’obres, serveis 
i subministraments, així com les concessions d’obres o serveis, quan per raó del 
seu import sigui competència de la Presidència”.  

El present anunci s’ha publicat en el BOP (Barcelona) el 6 de juliol de 2015 i en 
la Gaseta Municipal, als efectes oportuns.  

 
Barcelona, 2 de juliol de 2015. Manel Armengol i Jornet, secretari delegat, 

Institut Municipal de Mercats de Barcelona. 
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