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CONSELL MUNICIPAL 

Actes 
 
Acta de la sessió de constitució de la Corporació Municipal del 13 de juny 
de 2015, aprovada el 2 d’octubre de 2015 
 

Al Saló de Cent de la Casa Consistorial el dia tretze de juny de dos mil quinze, 
es reuneixen els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Santiago Alonso Beltran, Carmen 
Andrés Añón, Gerard Ardanuy i Mata, Jaume Asens Llodrà, Montserrat Ballarín 
Espuña, Maria Magdalena Barceló Verea, Montserrat Benedí i Altés, Alfred Bosch i 
Pascual, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Ciurana i Llevadot, Ada Colau Ballano, 
Jaume Collboni i Cuadrado, Agustí Colom Cabau, Jordi Coronas i Martorell, Ángeles 
Esteller Ruedas, Teresa Maria Fandos i Payà, Alberto Fernández Díaz, Joaquim Forn 
i Chiariello, Josep Garganté i Closa, Mercè Homs i Molist, María José Lecha 
González, Jordi Martí i Galbis, Carina Mejías Sánchez, Daniel Mòdol i Deltell, Josep 
Ma. Montaner Martorell, Xavier Mulleras Vinzia, Laia Ortiz Castellvi, Laura Pèrez 
Castaño, Gala Pin Ferrando, Gerardo Pisarello Prados, Juan José Puigcorbé i 
Benaiges, Sònia Recasens i Alsina, María Rovira i Torrens, Janet Sanz Cid, Sonia 
Sierra Infante, Francisco Sierra López, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Mercedes 
Vidal Lago, Raimundo Viejo Viñas, Francina Vila i Valls i Antoni Vives i Tomàs, tots 
els quals han lliurat anteriorment la respectiva credencial de Regidores i Regidors 
electes d’aquest Ajuntament a la Secretaria General de la Corporació. 

En compliment d’allò que disposen els articles 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General, i 37.2 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Secretari General prega a la 
Regidora electa de més edat, la Sra. Trini Capdevila i Burniol que passi a presidir la 
Mesa d’Edat acompanyada, com a vocal, de la Regidora electa de menor edat, la 
Sra. Maria Rovira i Torrens a fi i efecte d’iniciar la sessió de constitució de la 
Corporació Municipal de la Ciutat de Barcelona. 

Constituïda la Mesa d'Edat per les regidores esmentades, juntament amb el 
Secretari General de la Corporació, la Sra. Presidenta declara oberta la sessió a les 
disset hores i vuit minuts. 

El Sr. Secretari General manifesta que la Junta Electoral de Zona de Barcelona, 
presidida per l’Im. Sr. José Maria Noales Tintoré, en data 27 de maig de 2015 ha 
dictat acta de proclamació dels resultats de les eleccions municipals celebrades el 
dia 24 de maig del 2015 a la ciutat de Barcelona. Acta de proclamació de resultats 
que, de conformitat amb allò que disposa l'article 108.5 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General, esmenta expressament el nombre 
d'electors, de votants, els vots a candidatures, els vots en blanc, els vots vàlids, 
els vots nuls; el nombre de vots i els escons obtinguts per cada candidatura, com 
també la relació nominal dels electes per al municipi de Barcelona, segons el 
resum següent: 

 
 Nombre d'electors..............................................1.161.140 
 Nombre de votants...............................................703.590 
 Nombre de vots a candidatures............................694.133 
 Nombre de vots en blanc........................................6.363 
 Nombre de vots vàlids..........................................700.496 
 Nombre de vots nuls...............................................3.094 
 
 
 Candidatura                Vots    Regidors 
  
 Barcelona en Comú 
 (Guanyem Barcelona) -Entesa................................ 176.612 11 
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 Convergència i Unió............................................... 159.393 10 
 Ciutadans - Partido de la Ciudadanía..................... 77.272    5 
 Esquerra Republicana de Catalunya- 
 Moviment d’Esquerres- Barcelona Ciutat Oberta- 
 Avancem Catalunya- Sí- Acord Municipal............. 77.120    5 
 Partit dels Socialistes de Catalunya- 
 Candidatura de Progrés.......................................... 67.489    4 
 Partido Popular / Partit Popular.............................. 61.004    3 
 Candidatura d’Unitat Popular 
 Capgirem Barcelona-Poble Actiu........................... 51.945    3 
 
 
D'acord amb els resultats reflectits, la Junta Electoral ha proclamat Regidors i 

Regidores electes els candidats i les candidates següents: 
 

BARCELONA EN COMÚ (GUANYEM BARCELONA)-ENTESA (BARCELONA EN COMÚ-E) 
 
Ima. Sra. Ada COLAU BALLANO 
Im. Sr. Gerardo Pisarello PRADOS 
Ima. Sra. Laia Ortiz CASTELLVI 
Im. Sr. Jaume ASENS LLODRÀ 
Ima. Sra. Janet Sanz CID 
Im. Sr. Raimundo VIEJO VIÑAS 
Ima. Sra. Gala PIN FERRANDO 
Im. Sr. Agustí COLOM CABAU 
Ima. Sra. Laura PÉREZ CASTAÑO 
Ima.Sra. Mercedes VIDAL LAGO 
Im. Sr. Josep Maria MONTANER MARTORELL 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) 
 
Im. Sr. Xavier Trias i VIDAL DE LLOBATERA 
Im. Sr. Joaquim Forn i CHIARIELLO 
Ima. Sra. Sònia RECASENS i ALSINA 
Im. Sr. Antoni Vives i TOMÀS 
Ima. Sra. Teresa María FANDOS i PAYÀ  
Im. Sr. Jaume CIURANA i LLEVADOT 
Im. Sr. Gerard ARDANUY i MATA 
Im. Sr. Jordi MARTÍ i GALBIS 
Ima. Sra. Mercè HOMS i MOLIST 
Ima. Sra. Francina VILA i VALLS 
 
CIUTADANS- PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C’s) 
 
Ima. Sra. Carina MEJÍAS SÁNCHEZ 
Ima. Sra. Sonia Sierra INFANTE 
Ima. Sra. Maria Magdalena (Marilén) BARCELÓ VEREA 
Im. Sr. Santiago ALONSO BELTRAN 
Im. Sr. Francisco (Paco) Sierra LOPEZ 

 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- MOVIMENT D’ESQUERRES- BARCELONA 
CIUTAT OBERTA- AVANCEM- CATALUNYA SÍ- ACORD MUNICIPAL (ERC-MES- 
BcnCO-AVANCEM- CatSí-AM) 

 
Im. Sr. Alfred BOSCH i PASCUAL  
Im. Sr. Joan Josep (Juanjo) PUIGCORBÉ i BENAIGES 
Ima. Sra. Montserrat BENEDÍ i ALTÉS 
Ima. Sra. Trini CAPDEVILA i BURNIOL 
Im. Sr. Jordi Coronas i MARTORELL 
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PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) 
 
Im. Sr. Jaume COLLBONI i CUADRADO 
Ima. Sra. Carmen Andrés AÑON 
Im. Sr. Daniel MÒDOL I DELTELL (Independent) 
Ima. Sra. Montserrat BALLARÍN ESPUÑA 
 

PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR (PP) 
 
Im. Sr. Alberto FERNÁNDEZ DÍAZ 
Ima. Sra. Ángeles ESTELLER RUEDAS 
Im. Sr. Xavier Mulleras VINZIA 
 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR CAPGIREM BARCELONA-POBLE ACTIU (CUP- 
Capgirem Bcn- PA) 

 
Ima. Sra. María José Lecha GONZÁLEZ 
Ima. Sra. María ROVIRA i TORRENS 
Im. Sr. Josep GARGANTÉ i CLOSA 
 
La Presidenta fa avinent que el Secretari General de la Corporació informa que 

totes les Regidores i els Regidors electes han presentat la credencial expedida per 
la Junta Electoral de Zona i que, de conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, tots han presentat a la 
Secretaria General les preceptives declaracions per a la seva inscripció en el 
Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
El Secretari indica que tots els Regidors i Regidores han estat degudament 

informats que el règim d’incompatibilitats amb la condició de Regidor/a és 
l’establert en els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General i que, en cas de concórrer alguna de les possibles 
causes d'incompatibilitat, han de donar compliment a allò que estableix l’article 8 
del Reglament Orgànic Municipal, i l’article 10 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals. 

 
La Sra. Presidenta anuncia que, tot seguit, els Regidors i Regidores electes han 

de prestar jurament o promesa de conformitat amb l'article 108.8 de l'esmentada 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en relació al 
Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril. 

 
Conseqüentment, la Sra. Presidenta els formula la pregunta següent: 
 
¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de Regidor/a de l'Ajuntament de Barcelona amb lleialtat al 
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i 
la Carta Municipal de Barcelona? 

 
Els Regidors i les Regidores electes són cridats pel Secretari, un per un per ordre 

alfabètic, i, dempeus, contesten: 
 
Santiago Alonso Beltran: Sí, prometo 
Carmen Andrés Añón: Sí, ho prometo 
Gerard Ardanuy i Mata: Sí, prometo 
Jaume Asens Llodrà: Sí, prometo per imperatiu legal fins que el poble de 

Catalunya pugui decidir el seu futur 
Montserrat Ballarín Espuña: Sí, prometo 
Maria Magdalena (Marilén) Barceló Verea: Sí, juro 
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Montserrat Benedí i Altés: Tot treballant per assolir la República catalana i la 
justícia social, prometo per imperatiu legal 

Alfred Bosch i Pascual: Tot treballant per assolir la República catalana, prometo 
per imperatiu legal 

Trini Capdevila i Burniol: Tot treballant per assolir la República catalana, 
prometo per imperatiu legal 

Jaume Ciurana i Llevadot: Sí, ho prometo per imperatiu legal 
Ada Colau Ballano: Per imperatiu legal, sí, prometo, amb lleialtat amb la 

ciutadania de Barcelona 
Jaume Collboni i Cuadrado: Sí, prometo 
Agustí Colom Cabau: Sí, prometo per imperatiu legal 
Jordi Coronas i Martorell: Tot treballant per assolir la República catalana i la 

justícia social, prometo per imperatiu legal 
Ángeles Esteller Ruedas: Sí, juro 
Teresa Maria Fandos i Payà: Sí, prometo 
Alberto Fernández Díaz: Sí, juro 
Joaquim Forn i Chiariello: Sí, prometo 
Josep Garganté i Closa: Per imperatiu legal ho prometo, per imperatiu ètic i 

polític prometo lluitar per la independència, el socialisme i el feminisme als Països 
Catalans 

Mercè Homs i Molist: Sí, prometo 
María José Lecha González: Ho prometo per imperatiu legal i prometo també per 

la meva ètica i la meva política lluitar per la independència, el socialisme i el 
feminisme als Països Catalans 

Jordi Martí i Galbis: Sí, ho prometo 
Carina Mejías Sánchez: Sí, juro 
Daniel Mòdol i Deltell: Sí, prometo 
Josep Ma. Montaner Martorell: Sí, prometo per imperatiu legal 
Xavier Mulleras Vinzia: Sí, juro 
Laia Ortiz Castellvi: Prometo per imperatiu legal i lleialtat als veïns i veïnes de 

Barcelona 
Laura Pèrez Castaño: Sí, prometo per imperatiu legal 
Gala Pin Ferrando: Sí, prometo, i prometo governar obeint a la ciutadania pel bé 

comú 
Gerardo Pisarello Prados: Prometo per imperatiu legal, fins que el poble de 

Catalunya i la resta de pobles de l’Estat conquereixin nous marcs republicans 
Juan José (Juanjo) Puigcorbé i Benaiges: Tot treballant per assolir la República 

catalana, prometo per imperatiu legal 
Sònia Recasens i Alsina: Sí, prometo 
María Rovira i Torrens: Sí, ho prometo i per imperatiu ètic i polític treballaré i 

lluitaré per la independència, el socialisme i el feminisme del conjunt dels Països 
Catalans 

Janet Sanz Cid: Sí, ho prometo per imperatiu legal i també per lleialtat als veïns 
i les veïnes de Barcelona 

Sonia Sierra Infante: Sí, prometo 
Francisco (Paco) Sierra López: Sí, juro 
Xavier Trias i Vidal de Llobatera: Sí, prometo 
Mercedes Vidal Lago: Sí, ho prometo per imperatiu legal, fins que la ciutadania 

superi el marc legal vigent 
Raimundo Viejo Viñas: Sí, ho prometo per imperatiu legal 
Francina Vila i Valls: Sí, ho prometo 
Antoni Vives i Tomàs: Sí, ho prometo 
 
Una vegada complerts tots els tràmits preceptius, la Presidenta de la Mesa 

d’Edat, en exercici de les facultats que atorga la legislació vigent, PROCLAMA 
FORMALMENT CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA.  

 
La Sra. Presidenta anuncia que, seguidament, es procedirà a l'elecció d'Alcalde o 

Alcaldessa; recorda que, de conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica 
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5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, només poden ser candidats 
els caps de llista de cada candidatura; i pregunta si algun d'ells retira la seva 
candidatura. 

 
El Secretari General indica que, en funció de les respostes, seran candidats a 

Alcalde o Alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona els Ims. Srs i les Imes. Sres.: 
Ada Colau Ballano, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Carina Mejías Sanchez i 
Alberto Fernández Díaz; i que la votació serà secreta mitjançant papereta on 
hauran d'escriure el nom del candidat o la candidata a qui desitgen votar, i que 
introduiran en una urna preparada a l'efecte en la Mesa presidencial. 

Tot seguit, el Secretari crida, un per un i per ordre alfabètic els regidors i les 
regidores, llevat de les de la Mesa d'Edat, que voten en darrer terme i en ordre 
invers a la seva edat. 

Acabada la votació, es procedeix a l'escrutini dels vots emesos, llegint la Vocal 
més jove cadascuna de les paperetes, les quals lliura després als altres membres 
de la Mesa; i es verifica, tot seguit, el recompte de vots que dóna el resultat 
següent: 

 
Ims. Sra. Ada Colau Ballano...................................... 21 
Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera...................... 10 
Ima. Sra. Carina Mejías Sanchez................................ 5 
Im. Sr. Alberto Fernández Díaz................................. 3 
Vots en blanc ......................................................... 0 
Vots nuls................................................................ 2 
 
En virtut d'aquests resultats, i de conformitat amb l’article 196 b) de la Llei 

Orgànica del Règim Electoral General, la Presidència PROCLAMA Alcaldessa electe 
de Barcelona, l’Excma. Sra. Ada COLAU BALLANO, que ha obtingut la majoria 
absoluta dels vots dels membres del Consistori; i li pregunta si accepta el càrrec. 

 
L'Excma. Sra. Ada Colau Ballano respon afirmativament. 
S'atansa a la taula presidencial i amb la mà sobre un exemplar de la Constitució, 

de l'Estatut d'Autonomia i de la Carta Municipal de Barcelona que hi ha damunt la 
taula, manifesta: 

"Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec d'Alcaldessa de Barcelona amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l'Estatut de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona". 

 
La Sra. Colau, entre els aplaudiments dels presents, rep de mans de la 

Presidenta de la Mesa d’Edat la vara de comandament; pren possessió del càrrec 
d’Alcaldessa de Barcelona i passa a ocupar, acompanyada del Secretari General, la 
Presidència del Plenari del Consell Municipal, que és abandonada per les 
components de la Mesa d’Edat, les quals s’incorporen als respectius escons. 

 
La Sra. Alcaldessa, després d'anticipar les gràcies per l'elecció, cedeix la paraula 

als Caps de llista de les diferents candidatures, per ordre creixent del nombre de 
sufragis obtinguts, perquè expliquin el seu vot en l'elecció de l'Alcalde/ssa de la 
Ciutat. 

 
Intervé en primer lloc l’Ima. Sra. María José Lecha González, de la candidatura 

de la CUP, que pronuncia el discurs següent: 
 
“Bona tarda a totes i tots, 
Avui es constitueix el Consell Municipal, és un acte sobretot protocol·lari i volem 

donar les gràcies als companys i companyes de l’Ajuntament que aquests dies ens 
han donat tot tipus d’explicacions. 

Arribar fins aquí ens ha suposat molt d’esforç, suor, hores de son, però qui ens 
coneix sap que també hi ha hagut molta il·lusió. Com sabeu, el camí l’hem fet amb 
les nostres mans. No hem disposat de crèdits de bancs ni de partits, hem hagut de 
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batallar contra les quotes de presència als mitjans de comunicació i finalment hem 
arribat. 

Però no hi som per quedar-nos. La nostra presència en aquesta sala no és ni un 
punt de partida ni un punt d’arribada. És un pas més de la nostra lluita per la plena 
sobirania com a classe, com a poble i com a dones. 

No és un punt d’arribada perquè les tres regidores de la CUP Capgirem 
Barcelona no apagaran les ganes de mobilització del carrer, ni es postraran al 
servei de la institució ni s’acomodaran en els múltiples càrrecs de confiança que es 
designen. 

En definitiva, quan hem entrat avui per la porta, no hem activat el periple de les 
portes giratòries. No serem víctimes de l’espiral que porta de l’ajuntament al 
ministeri d’exteriors i d’allà a l’ambaixada d’Istanbul, o del que porta a Agbar, o al 
Consorci de la Zona Franca, o a alguna càtedra còmoda a la universitat. 

No ho serem perquè ens hem compromès a no ser-ho. Però tampoc ho serem 
perquè no pertanyem a les bones famílies de Barcelona que sempre han estat 
presents en aquest consistori. Ja sigui per la dreta o per l’esquerra, les classes 
populars hem estat històricament excloses del dret a decidir sobre les nostres 
vides. Per això l’hem hagut d’exercir en altres espais, per això ens hem hagut 
d’expressar al carrer. 

I des d’aquests altres espais, des del carrer, diem que la nostra entrada a 
l’ajuntament tampoc és un punt de partida. L’Ajuntament de Barcelona ha 
segrestat la política per a si mateix. I tot el que passava fora ha estat reprimit, 
criminalitzat o silenciat. 

Marx deia que el dret és la voluntat de la classe dominant erigida en llei. Doncs 
aquesta cambra no pot ser més l’eina dels dominants per a apropiar-se de la 
riquesa de la ciutat. 

Som desobedients de mena, per principis i per mandat polític. I respectarem 
aquesta cambra sempre que s’hi defensin els interessos de les classes populars. A 
partir d’ara hi ha un grup municipal per denunciar la corrupció, els ultratges i la 
ciutat morta. 

Democràcia representativa, participativa i també democràcia directa. La política 
a Barcelona ha de ser també als carrers, l’espai públic ha d’arribar a ser una àgora, 
i considerem que també és responsabilitat de l’Ajuntament fomentar, i no reprimir, 
l’activació i la mobilització popular. I això vol dir, per exemple, reconeixement dels 
centres socials ocupats; és tot el contrari del que es va fer des d’aquí al forat de la 
vergonya; això vol dir també municipalitzar per poder decidir què n’esperem de les 
nostres empreses públiques i serveis i equipaments públics amb la gestió directa 
municipal. 

A les eleccions, mentre que a la Marina de la Zona Franca o Torre Baró no 
arribaven al 40% de participació, a les Tres Torres o a la Vila Olímpica es rondava 
el 70%. En total prop d’un 40% de la gent amb dret a vot no l’exerceix. I, a més, 
calculem que unes 220.000 persones no poden expressar el seu vot, però, a canvi, 
sí que són vàlides per generar riquesa a la ciutat. Hem vingut també a canviar 
això. Hem vingut a empoderar políticament les classes populars, perquè juntes ens 
apropiem de les institucions i les posem al servei de qui les paga i qui les mereix. 

Posarem l’ull sobre la opacitat. És la opacitat la que empara sovint el delicte. Un 
delicte que té el seu màxim exponent en la corrupció. Però la corrupció és només 
la punta de l’iceberg, les arrels del delicte baixen pel carrer Ferran, pugen per Les 
Rambles passant per la comissaria de la Guardia Urbana, enfilen Diagonal a la 
cruïlla del Cercle d’Economia i es dispersen per l’upper Diagonal. Aquets són els 
barris on l’esperança de vida és 8 anys major que la dels qui habiten fora 
d’aquestes mateixes parets. 

La pobresa, l’atur juvenil, la malnutrició, la manca d’habitatge conformen una 
situació d’emergència davant de la qual no ens podem limitar a muntar 
observatoris del desastre ni a redactar informes de la injustícia. Cal abordar la crisi 
socioeconòmica ja, la ciutat aparador i el monocultiu turístic. 

El turisme, a part de governar-lo cal aturar-lo, hem assolit el límit social i 
ambiental que la ciutat es pot permetre. El que li cal a Barcelona no és una política 
més eficient i més propera, sinó un canvi radical de model, cal abandonar la Marca 
Barcelona. 
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No es necessiten empreses amb més responsabilitat social corporativa, sinó 
cooperatives on es produeixi sense explotació. No ens calen òrgans participatius 
hiper-reglamentats, sinó garantir que la veu dels sense veu és escoltada. No en 
tenim prou amb aturar les ampliacions de centres comercials, sinó el compromís 
amb el comerç de proximitat. Hem de fer els esforços per a fugir de les presons 
d’allò possible. Compteu amb nosaltres per a això. 

La responsabilitat de qualsevol govern municipal ha de ser la de revertir la 
precarització i privatització que s’ha practicat durant anys de governs de tots els 
colors. Aquesta responsabilitat passa per la ruptura amb les polítiques neoliberals i 
externalitzadores que en són responsables també en major grau. I, per tant, passa 
per la ruptura amb la fracció tecnocràtica que les ha concebut, impulsat i alimentat 
molt més enllà del que els programes polítics portaven escrit. Veiem amb 
preocupació com molts d’aquests càrrecs gerencials estan sent reconeguts i 
conservats en els seus llocs pels futurs governants. 

Com ja hem dit, la CUP Capgirem no serem crossa de cap partit però tampoc de 
cap sistema. El nostre compromís és ampli i ampliable i fermament anticapitalista. 
Considerem que el sistema econòmic i de poder en el que vivim és el responsable 
de 80.000 morts de gana cada dia segons la FAO, és responsable de la 
impossibilitat de governar-nos a nosaltres mateixes i va de la mà amb el patriarcat 
que l’any passat, a Barcelona, va veure morir 11 dones a mans de la violència 
masclista. 

El municipalisme no és la germana petita de la política, és el primer espai 
institucional per a transformar les nostres vides. 

El mandat popular que tenim és el d’avançar cap a la ruptura d’aquest règim, 
presó de pobles i de persones, i responsable de la triple crisi nacional, social i 
democràtica que vivim avui dia. Per això, tot el que passi a Barcelona serà objecte 
de la nostra tasca en aquesta cambra. No ens deixarem prendre la legitimitat de la 
nostra paraula per entrebancs burocràtics dissenyats per a silenciar-nos. 

Les eleccions del 24 de maig van expressar una voluntat majoritària de canvi a 
la ciutat. Per això CUP Capgirem Barcelona vol donar el seu vot a Ada Colau per a 
investir-la alcaldessa, amb l’orgull que sigui una dona que ve de les lluites, amb 
l’empenta per poder portar a terme aquella part del programa polític que hi 
compartim, i amb la recança de qui regeix l’Ajuntament amb formacions 
responsables del model Barcelona. 

Però també volem votar el que entenem que és el motor del canvi, la política en 
majúscules. Margarit deia que la llibertat és quan comença l’alba en un dia de vaga 
general. Per a nosaltres la vaga indefinida dels treballadors i treballadores de 
Movistar és la màxima expressió de la nostra dignitat. Cap altra acció al costat 
d’aquesta vaga que ja duu 68 dies s’acosta més a allò que entenem per 
transformar la ciutat. Perquè no n’hi ha prou amb treure més vots que la resta per 
guanyar la ciutat, cal transformar-la. I això només es fa des del carrer. 

I el nostre darrer vot és per a els antifeixistes detinguts mesos després del 12 
d’octubre de 2013 i als que la fiscalia els demana 17 anys de presó. Un cas més on 
la conselleria i el ministeri de l’interior van de la mà, no per aturar el feixisme, del 
que els seus grups actuen amb total impunitat, sinó per perseguir i criminalitzar 
els moviments socials. 

Posterior a aquesta col·laboració Conselleria-Ministeri arriben a mans de la 
jutgessa Rovira del Canto, la mateixa que autoritzà la concentració falangista a 
Arenys de Munt i molt admirada pels responsables de l’atac al Centre Blanquerna a 
Madrid. 

Un cop més tenim viva la memòria de l’assassí de Guillem Agulló, que només va 
complir 4 anys de presó i, per contra, tantes companyes complint presó preventiva 
o condemnades per defensar el dret a vaga o per lluitar contra el feixisme. 

Per acabar, desitgem sort a Barcelona en Comú. Ens tindreu al costat per 
plantar cara als lobbys, als poders fàctics, a les ingerències del capital i els seus 
titelles de l’estat. Sempre que faci falta i amb tota la força necessària. I ens 
trobareu de cara, amb la mateixa força, si hi ha continuisme, passos enrere, 
incompliments o submissió. 

Salut!” 
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Intervé, a continuació, l’Im. Sr. Alberto Fernández Díaz, de la candidatura del 
PP, que pronuncia el discurs següent: 

“Bona tarda, Sra. Alcaldessa, autoritats, regidors, regidores, senyores i senyors, 
Siguin les meves primeres paraules per felicitar la nova alcaldessa, Sra. Ada 

Colau, i desitjar-li el màxim d’encerts; perquè els seus encerts seran els de 
Barcelona. I també per expressar el meu reconeixement al fins ara batlle, Sr. 
Xavier Trias. 

He mantingut la meva candidatura a l’Alcaldia per coherència i respecte als 
milers de barcelonins i barcelonines que van donar suport el 24 de maig passat. 
Sens dubte avui s’inicia no només un nou mandat municipal, sinó també una nova 
etapa, de canvi i d’il·lusió per a alguns, d’incerteses i temors per a d’altres. Per a 
mi, més que un canvi, és un retorn als tripartits, escorats aquest cop a l’esquerra 
més radical i a l’independentisme. 

Cert és que ha sigut avui escollida alcaldessa amb tota la legitimitat, però també 
és cert que d’aquí a uns instants encapçalarà un govern que mai havia estat tan 
minoritari a la nostra ciutat: només onze regidors de quaranta-un. Un ajuntament 
amb la minoria més absoluta de la història democràtica de la ciutat de Barcelona i, 
en paral·lel, amb l’oposició de majoria més absoluta. 

A més, el govern està fragmentat en sis opcions partidistes i plataformes, i per 
això li he de dir, Sra. Alcaldessa, que no sé si el govern serà fort, però sí que vull 
expressar el meu sentiment barceloní de desig que l’Ajuntament, com és obligat, 
ha de ser fort, perquè Barcelona necessita el seu lideratge institucional. 

En el meu cas i en el del meu Grup, quan no es governa s’està a l’oposició, i la 
nostra formació oferirà alternatives, donarà suport a les propostes assenyades del 
govern i fiscalitzarà la seva acció municipal. Una oposició intensa, responsable, 
rigorosa i barcelonina; és la nostra forma de ser fidels a l’esperit del Consell de 
Cent. 

Ens tindrà al seu costat, Sra. Alcaldessa, per defensar el finançament i la 
prestació dels serveis bàsics de la ciutat; per atendre amb dignitat i suficiència les 
persones que més ho necessiten; també ens tindrà al costat quan es tracti de 
reclamar davant del govern de la Generalitat de Catalunya i del govern d’Espanya 
els recursos i les infraestructures que precisa Barcelona. Però també és cabdal que 
vostè es posicioni entorn de projectes tan importants com la Sagrera, el Morrot o 
la Línia 9 de metro, entre altres. 

En canvi, no ens tindrà al seu costat si qüestions concretes a què s’ha 
compromès en campanya electoral es traslladen a la seva acció de govern. I 
quines són aquestes accions? Per exemple la celebració d’una consulta 
independentista per adherir-se a l’AMI i, per tant, per posar Barcelona al servei de 
la separació de Catalunya de la resta d’Espanya. 

I és que jo vull una Barcelona sense full de ruta independentista, ni propi ni 
impropi; una Barcelona que ens uneixi a tots. Per a mi, Barcelona és capital de 
Catalunya i és una gran capital d’Espanya i, alhora, és epicentre d’una gran regió 
del sud d’Europa i de la mediterrània; és una Barcelona capital i alhora metròpoli, 
per cosmopolita, oberta, plural i de llibertat. 

Fa uns mesos, vostè, Sra. Alcaldessa, presentava Barcelona en Comú com un 
acord de confluència. Però ara, aquesta confluència, ha de passar de falses utopies 
a realitats certes; ha de fixar, ja no pas fulls de ruta, sinó vies de govern 
transitables, amb destí, objectius i propostes concretes. Perquè quan es governa 
les declaracions d’intencions ja no són suficients, sinó que s’han de calibrar i, en 
concret, aquestes propostes que ha defensat darrerament el grup majoritari en 
aquest Consell Plenari i en què recaurà el proper govern municipal. 

Així, s’haurà de valorar la viabilitat i l’impacte econòmic i social d’acceptar 
alguns d’aquests compromisos electorals, com la municipalització de l’aigua i la 
repercussió d’aquesta decisió en el rebut del servei; de l’1% sindical; de la 
incorporació dels treballadors de BTV a la plantilla municipal; d’implantar una 
moneda pròpia a Barcelona; o de prohibir els cotxes a la Diagonal; o permetre 
l’ocupació d’edificis municipals buits. I per no parlar de les indemnitzacions 
milionàries per aturar, si no obres, activitats econòmiques amb llicència concedida, 
o projectes iniciats, per cert, la majoria dels quals durant governs tripartits a la 
ciutat. 
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És evident que l’Ajuntament haurà de prendre decisions, unes el govern 
municipal i, moltes d’aquestes, les més importants, hauran de ser referendades pel 
Ple o aprovades directament per ell. I és que el Ple, no ho hem d’oblidar, és el 
màxim òrgan de govern i de representació democràtica de la ciutat, també de 
l’Ajuntament. I tots confiem que vostè respectarà i farà complir les decisions del 
Ple i no només les que, com les lleis, li semblen justes. 

Tanmateix, la participació i la consulta són i han de ser importants, però tenen 
el seu procediment i àmbit de decisió. I aquesta, no pot suplir la voluntat 
democràtica expressada a les urnes el 24 de maig passat, ni endarrerir 
innecessàriament la presa de decisions municipals. 

Vostè, sempre ha referit que volia deixar enrere la Barcelona d’uns quants, 
doncs bé, ara el govern és d’uns quants, d’uns pocs, malgrat la resta tampoc som 
molts. Ara el que és desitjable és que sigui a més de l’Alcaldessa de Barcelona, la 
de tota Barcelona. 

Tampoc hi ha una Barcelona dins de l’Ajuntament i un altra fora. La Barcelona 
d’aquest Consell Plenari és la de tots, la que han decidit els barcelonins a les 
urnes.  

I m’agradaria afegir una altra reflexió, i és que considero que és important 
constatar que el canvi no ha de ser sinònim de ruptura. Barcelona sempre s’ha 
construït des de la centralitat i l’equilibri, no entesos com una renúncia, sinó com 
una aportació de tothom, cadascú des de les seves responsabilitats de govern i 
d’oposició, als projectes i governs que han de ser des de les màximes sumes, quan 
no sigui possible de tots. Això obliga tothom al diàleg, a l’acord, i a establir 
prioritats. 

Mi primera prioridad es la creación de empleo. Asentemos, por tanto, las 
condiciones para que los emprendedores puedan generar trabajo y bienestar.  

Se ha de simplificar l’Ajuntament per tal que La Casa Gran, ni sigui tan gran, ni 
tan ferragosa. Para ello es preciso un Ayuntamiento austero, ágil, transparente, sin 
trabas ni criterios dispares entre distritos, sin normativas superfluas, ni retrasos y 
en la que la burocracia no sea un impuesto añadido.  

Con pleno respaldo a las actividades económicas, como el turismo, que deben 
ser una oportunidad y no un problema, y conciliado con vecinos y barrios. También 
con el pleno apoyo al comercio de proximidad y una Barcelona sin la fiscalidad más 
elevada de España. 

Menos administración y más sociedad para una Barcelona mejor. 
Una ciudad–sociedad emprendedora es la Barcelona de aquellas generaciones de 

catalanes que hicieron posible los hospitales y el mutualismo, las universidades y 
las escuelas de negocio, el Liceo y el Palau, los Juegos Olímpicos y, antes, las 
Exposiciones Universales. Como también la ciudad-sociedad trabajadora de 
aquellos que encontraron en Barcelona una oportunidad de vida, trabajo y arraigo 
familiar y que con su esfuerzo han hecho posible la Barcelona de hoy. 

Es la Barcelona referente de lo mejor, en el ámbito social, emprendedor, 
solidario y de bienestar, tecnológico, investigador, deportivo y cultural.  

Una Barcelona en que las personas sean siempre lo más importante y el nervio 
del nuevo gobierno. Con una premisa que, al menos para mí, es esencial: cuidar a 
quien lo necesita y cuidar a los que cuidan. La dependencia, las personas 
discapacitadas, las personas mayores, y a los más pequeños con más plazas de 
guarderías. Con un nuevo Plan de Servicios Sociales, de Inclusión Social y de lucha 
contra la pobreza. También con un Plan de Vivienda en el epicentro de las políticas 
municipales, básicamente de alquiler, social y asequible.  

Cuidar a quién lo necesita sí, y también cuidar a los que cuidan, las entidades 
sociales y el voluntariado, dando apoyo, también, a la familia que es cuidadora, y a 
la educación, que es esencial que sea trilingüe –catalán, castellano e inglés–, de 
calidad para formar a los mejores profesionales y en valores para formar a las 
mejores personas. 

Amb una immigració amb què Barcelona ha de ser tant acollidora com exigent. 
Una ciutat que ha d’oferir integració social, però que ha de reclamar el compliment 
de la llei i també de les obligacions. 

Tenir cura de les persones és també cuidar la seva seguretat. Barcelona ha de 
ser una ciutat segura, de drets, de llei i amb Ordenances, i amb l’exercici de 
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l’autoritat democràtica i d’una actitud cívica de respecte i, per aconseguir-ho, és 
imprescindible una Guàrdia Urbana amb el suport de tots.  

Vull acabar expressant la meva convicció que Barcelona es mereix un bon 
govern que, a més de gestionar millor, s’ha de comprometre amb principis 
ideològics sòlids aplicats a aquesta gestió eficaç. 

I fer-ho amb conviccions nítides; les meves són llibertat i legalitat; 
responsabilitat individual i fortalesa social; mèrit i esforç; solidaritat i valors. Una 
Barcelona que reconeix, també, el lliure mercat, la seguretat jurídica, la propietat, 
la iniciativa privada que, per ser d’iniciativa social i prestadora i col·laboradora que, 
a més de serveis públics, també és d’interès general. 

Aquesta és la Barcelona que jo sento i que volia expressar avui. 
I abans de reiterar-li les meves felicitacions per la seva elecció com a alcaldessa, 

vull recordar que tenim, tots plegats, quatre anys per endavant i una 
responsabilitat compartida, govern i oposició: fer la nostra Barcelona millor i mas 
humana, segura d’ella mateixa i confiada en el seu futur.  

Moltes gràcies.” 
 
Intervé, a continuació, l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, de la candidatura del 

PSC, que pronuncia el discurs següent: 
“Gràcies a tots i a totes. Alcaldessa, Regidores i Regidors, autoritats, 

representants de diferents associacions i col·lectius de la ciutat, amigues i amics, 
bona tarda a tothom.  

Vull que les meves primeres paraules com a regidor de Barcelona –un honor que 
té algú com jo, un noi del Baix Guinardó–, i com a President del Grup Municipal 
Socialista en aquest magnífic Saló de Cent des d’on des de fa més de sis segles es 
regeix la ciutat, siguin de felicitació i el desig d’encerts a la nova alcaldessa de 
Barcelona, la Sra. Ada Colau.  

I siguin també de reconeixement a la tasca que ha fet el senyor Trias, com a 
alcalde sortint.  

Les barcelonines i els barcelonins van parlar a les urnes el passat diumenge 24 
de maig, manifestant una inequívoca voluntat de canvi, amb una majoria de 
progrés i en el consistori més plural de la història democràtica de Barcelona, i en 
què la formació política que vostè encapçala, Alcaldessa, va ser la que va obtenir 
més vots. 

Avui, els 41 regidors i regidores electes ens hem pronunciat sobre la investidura 
de la màxima representació de la ciutat i nosaltres ho fem des de la coherència, 
amb la voluntat popular expressada a les urnes, en coherència amb el nostre 
projecte i model per Barcelona, i en coherència amb allò que els socialistes som i 
representem a la ciutat de Barcelona; un model de ciutat socialment just, 
econòmicament pròsper, culturalment obert, fet des de la participació i la 
complicitat de tots els barcelonins i barcelonines i amb vocació d’avantguarda i de 
ser una ciutat del món. 

Vull refermar el meu compromís, el dels regidors i les regidores socialistes amb 
el seus ciutadans i ciutadanes. Una llarga trajectòria de treball i passió per 
Barcelona ens avala. Amb humilitat i amb fermes conviccions farem tot el que 
estigui a les nostres mans per ser dignes d’aquest llegat. 

Ho farem, seguint l’estela dels que ens han precedit, honorant i treballant des 
de la institució a la que avui ens incorporem com a regidors i regidores, però 
també a peu de carrer, des de la ciutat. Afegirem la nostra nova condició de 
regidors a la que teníem prèviament, a la de ciutadans compromesos amb el 
progrés, amb el socialisme i amb Barcelona, que seguirem essent i exercint.  

La Barcelona d’avui és una ciutat reconeguda i admirada arreu. Amb empenta 
econòmica, oberta i acollidora, mediterrània més que mai, creativa, amb una 
societat civil forta i activa en molts àmbits.  

És la Barcelona hereva d’un model de progrés que entre tots hem contribuït a 
fer. 

La Barcelona democràtica, la que va ser liderada per alcaldes socialistes i 
governs de progrés amb ICV i en algunes etapes també amb ERC, dels tripartits 
que de vegades alguns critiquen, va experimentar una transformació històrica i 
sense precedents; millorant la qualitat de vida urbana, fent que cada plaça o carrer 
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fossin dignes de ser de Barcelona, fent que cada barri tingués a l’abast la cultura, 
l’esport, el transport públic i el serveis que ens igualen com a ciutadans. Fent 
ciutat i, alhora, donant un contingut únic i singular al nom de Barcelona davant del 
món.  

Tanmateix, a la pitjor crisi econòmica dels darrers 80 anys s’han sumat les 
receptes equivocades d’una austeritat malentesa, que ha arrabassat amb els drets 
socials bàsics dels que gaudíem en una societat del benestar. 

Uns drets a la salut, l’educació, l’habitatge, fruit de les reivindicacions i el treball 
de moviments socials, veïnals, sindicals, i de les polítiques de transformació social 
feta pels governs de progrés. La combinació de crisi econòmica i polítiques 
d’austeritat equivocades ens han deixat una ciutat amb més desigualtats que mai, 
amb un risc cert de fractura social i territorial i en una profunda desconfiança en 
unes institucions que no hi han donat solució fins ara.  

El meu grup compromet el seu suport a tots els esforços que es facin en aquest 
sentit, i que per a nosaltres han de tenir dos eixos prioritaris en aquest mandat. 

En primer lloc, la generació d’activitat econòmica i creació de llocs de treball. El 
treball, amb drets i de qualitat, és la primera font d’igualtat. Des de l’Ajuntament 
no es pot fer tot, però es pot fer molt.  

Fem-ho, i fem-ho sense demora. Posem la capacitat de la ciutat al servei de la 
reactivació econòmica. Donant confiança i estabilitat, demostrant que Barcelona és 
una ciutat d’oportunitats en especial per a la petita economia dels professionals, 
les pimes i els autònoms. I, alhora, una ciutat de grans esdeveniments que 
mostren al món que la ciutat té capacitat d’atraure talent, inversions i creació de 
llocs de treball, com hem demostrat en la nostra història, amb els Jocs Olímpics i 
els grans congressos. 

En segon lloc, el combat contra les desigualtats. Una lluita en la que 
l’Ajuntament ha de posar els seus recursos, econòmics, professionals, d’impuls, 
per aconseguir una ciutat a l’abast de tothom. Això vol dir, transport públic 
assequible, vol dir escoles bressol públiques, vol dir habitatge digne, vol dir serveis 
bàsics garantits per totes les barcelonines i els barcelonins. 

Només si tots sentim que Barcelona, a més de ser reconeguda al món, és també 
la nostra ciutat, la ciutat on poder desenvolupar el nostre projecte de vida, on 
treballar, on estimar, on formar-se, on ser lliures, només així, fent una Barcelona 
entre tots i per tots, ens retrobarem amb la millor Barcelona.  

Per a nosaltres, els socialistes, la millor Barcelona és aquella que s’ha expressat 
i realitzat en plenitud en la seva etapa democràtica, una ciutat que ha estat 
reconeguda durant molts anys com a l’avantguarda de les polítiques urbanes, 
culturals, socials, esportives, de gestió pública, de participació democràtica i que 
s’ha conegut com a Model Barcelona.  

La Barcelona que van somniar, pensar, planificar i liderar els alcaldes Serra, 
Maragall, Clos i Hereu i per la qual nosaltres, els socialistes, sentim l’orgull del 
llegat rebut, però també la humilitat del qui sap que tot encara està per repensar i 
per fer.  

Reivindico avui i aquí, de forma clara i explícita, l’essència d’aquest model 
Barcelona, però que evidentment s’haurà de posar al dia assumint els reptes de 
futur: una economia al servei de persones, un creixement sostenible, el govern de 
la diversitat i el pluralisme, una democràcia exigent.  

L’essència d’aquest model, del que Barcelona és, d’allò pel que nosaltres 
vetllarem és una Barcelona com a projecte polític i col·lectiu propi. Una Barcelona 
que no se subordina a cap altra instància institucional ni a cap altra causa que no 
sigui a si mateixa i al benestar dels seus ciutadans i ciutadanes.  

Una Barcelona construïda i governada des del pluralisme, la diversitat i fins i tot 
l’heterodòxia. Pensant en tothom i per a tothom. Per sobre de partidismes i 
dogmatismes. Sense preguntar d’on ets, d’on véns, a quin déu pregues o quina 
llengua parles.  

Una Barcelona liderada i construïda des de l’àmbit públic, des del lideratge clar, 
decidit i ambiciós del govern de la ciutat, però sempre amb la complicitat, la 
col·laboració i la participació de la rica i potentíssima societat civil barcelonina; les 
seves entitats, sindicats, món cultural i esportiu...  
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Una col·laboració publicoprivada que ha de continuar desplegant tot el seu 
potencial, sempre en interès general de la ciutat, mai en l’interès d’uns pocs.  

Una Barcelona capital del món. Perquè Barcelona ho és també per la seva 
projecció, perquè continuem dient amb orgull que som de Barcelona, perquè 
Barcelona és exemple al món, és cosmopolita i importa i exporta talent, activitat, 
innovació. Amb una irrenunciable vocació de lideratge del sud d’Europa i de la 
ribera mediterrània.  

L’Alcalde de Maragall en la seva primera presa de possessió, en aquest mateix 
Saló de Cent, ens deia que el lligam amb l’àrea metropolitana era part del futur de 
la ciutat. Desprès de moltes circumstàncies adverses aquesta Àrea Metropolitana 
és una realitat administrativa, però encara no plenament política. La Barcelona 
municipi ha de ser protagonista i líder de la Barcelona real, estimulant i 
reconeixent també els lideratges de les ciutats que en formen part.  

Barcelona expressant la seva personalitat, el seu potencial cultural i econòmic, 
és com pot fer la millor aportació i el millor servei com a capital de Catalunya al 
conjunt del país, a la seva identitat cultural, lingüística i nacional.  

I això per als socialistes és compatible i complementari al paper que haurà de 
jugar Barcelona en la futura Espanya federal, com l’altra gran capital de l’Estat.  

Referent en la gestió pública eficient, descentralitzada i amb capacitat 
econòmica per transformar la ciutat. Amb uns funcionaris i professionals del sector 
públic, als quals vull agrair la seva feina, sense els quals no s’explicaria la qualitat 
dels serveis que ha donat la ciutat.  

Una Barcelona descentralitzada, amb uns Districtes i uns barris participatius, 
generadors de projectes, gestors de la proximitat. I una Barcelona cohesionada. 
Que progressa unida. Una ciutat amb barris compactes, amb comerç i activitat de 
proximitat, amb els serveis socials bàsics garantits. Una Barcelona socialment 
cohesionada. On cada racó de la ciutat sigui ciutat.  

Vuit característiques que capturen l’essència del bo i millor del Model Barcelona. 
Un model que, certament, cal actualitzar i posar al dia. La globalització creixent de 
l’economia, la desregulació poc pensada en certs àmbits, les demandes de més 
democràcia, el mateix paper creixent de les ciutats i de les metròpolis al món ho 
fan necessari.  

Comprometo els esforços del meu grup a aquesta tasca, al mateix temps que 
ofereixo la nostra col·laboració per posar a disposició de la ciutat i de la seva nova 
alcaldessa, com sempre ho ha estat, l’experiència d’un llegat i d’un model amb 
moltes més llums que ombres i admirat arreu.  

El que estic proposant, en definitiva, quan parlem de fixar les noves prioritats de 
Barcelona en el combat contra l’atur i les desigualtats i quan defenso fer-ho 
actualitzant el model Barcelona és per refer el pacte social que s’ha trencat en 
aquest mandat a la ciutat.  

Aquest és el gran repte de Barcelona ara i aquí. I probablement no només de 
Barcelona.  

El darrer mandat ens deixa una ciutat més dual i amb una major fractura social. 
Molts ciutadans i ciutadanes senten que la ciutat no s’ha ocupat prou d’ells, se 
senten desatesos.  

La ciutat s’ha vist a si mateixa més desigual entre persones i territoris, menys 
assequible pels veïns i veïnes i sense un projecte col·lectiu engrescador.  

L’Alcalde Hereu alertava fa quatre anys en aquest mateix Saló de Cent i amb 
motiu de la presa de possessió de l’Alcalde Trias, al qual també volem fer una 
reconeixement a la seva tasca, que era “ irrenunciable la defensa dels drets socials 
dels barcelonins”. Afegia Hereu “rebutgem les retallades indiscriminades 
d’equipaments, serveis i prestacions en salut, educació i serveis socials; i exigim 
una visió i una acció que abasti els 73 barris de la ciutat. Perquè el benestar a tots 
els barris, sense excepció, ha de continuar sent el tret distintiu, la millor unitat de 
mesura de la Barcelona cohesionada.”  

Paraules d’una vigència colpidora que faig meves i que expressen, crec, amb 
nitidesa la necessitat de refer el pacte social a la ciutat. 

A aquesta tasca també comprometo el treball i l’esforç dels regidors socialistes.  
Avui els 41 regidors i regidores, representants de la voluntat popular dels 

barcelonins, iniciem una nova etapa. Una etapa que necessitarà de més política 
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que mai. D’una política sustentada en valors. No hi ha gestió sense política i no hi 
ha política sense valors. 

La nostra mà com a grup de l’oposició estarà estesa a l’actual grup de la 
majoria, BCN en Comú, però el nostre diàleg i col·laboració per objectius també 
romandrà obert a la resta de grups: Convergència i Unió, Ciutadans, ERC, PP i la 
CUP. Són temps de diàleg i d’acords per fer governable la ciutat. Perquè Barcelona 
no s’aturi.  

Alcaldessa, al nostre entendre, els barcelonins i les barcelonines han entès que 
calia un canvi al govern de la ciutat per afrontar aquests reptes. Però ho han fet 
demanant acords i diàleg entre les formacions polítiques que conformem aquest 
nou consistori, conformant, tal i com he dit al principi, el consistori més plural des 
de la recuperació de la democràcia.  

També ens han demanat que parlem i treballem per Barcelona primer. Una 
ciutat que no vol subordinar-se a d'altres institucions ni causes que no siguin les 
dels seus ciutadans i ciutadanes.  

Ho dèiem fa quatre anys, ho hem repetit a l’oposició i a la campanya i ho 
repetim avui. Barcelona ha de ser l’objectiu. Barcelona és on ens podem trobar. El 
primer i l’únic objectiu del govern de la ciutat i de l’Ajuntament en el seu conjunt.  

Alcaldessa, el meu grup, amb el vot favorable que ha emès avui a la seva 
investidura, vol fer un gest explícit de confiança en la seva capacitat d’interpretar 
quines són les prioritats de Barcelona avui; no és un xec en blanc, és un gest de 
confiança, de saber aprofitar el bo i millor del llegat del model Barcelona, de la 
seva gent, de les seves associacions, del talent compartit; per establir ponts de 
diàleg amb la ciutadania, però també amb els representants de totes les 
formacions polítiques i, finalment, de governar per tots els barcelonins i les 
barcelonines en coherència amb la voluntat de canvi expressada a les urnes.  

Estarem atents a veure la concreció d’aquestes prioritats en el futur Pla 
d’Actuació Municipal que voldríem com més aviat millor i en els pressupostos 
municipals d’enguany.  

Estarem atents i disposats a col·laborar, i aquesta investidura és un senyal clar 
en aquest sentit, però també a fer la nostra tasca, com a grup de l’oposició que 
som, de fiscalització i de control a la tasca del govern. 

Sra. Colau, li desitjo tot l'encert i tota la sort al servei de la nostra estimada 
ciutat.  

Visca Barcelona!”  
 
Intervé, a continuació, l’Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual, de la candidatura d’ERC 

que pronuncia el discurs següent: 
“Bona tarda, alcaldessa, regidores, regidors, amics... 
L’última persona que vaig sentir parlar des d’aquest faristol va ser el meu pare, 

en ocasió del meu casament, fa vint anys. I les primeres paraules que voldria dir 
aquí són per recordar-lo i honorar-lo, i perquè tothom sàpiga i que ho sàpiga la 
meva mare, aquí present, els meus fills, aquí presents, que de vegades no és fàcil 
honorar la integritat, l’enteresa i la generositat d’aquells que ens han precedit, 
però ho hem d’intentar. I és el que venim a fer avui aquí. 

Avui diem que SÍ a Barcelona, i descartem el discurs del NO, el de la por. La por 
que ha emergit, diria que sense prou motiu, durant les darreres setmanes. Ara és 
el moment de dissipar temors infundats i nosaltres, Esquerra Republicana de 
Catalunya, que no hem guanyat les eleccions, però que som tercers (ex aequo), 
creiem que podem contribuir a fer guanyar la Barcelona del Sí, la ciutat en positiu. 

El primer que hem de fer és felicitar Ada Colau, alcaldessa de la ciutat. I deixar 
ben clar que la seva opció, tot representant la protesta de molta gent, al mateix 
temps ha reflectit el canvi i la fe en el futur que també compartim altres opcions. 
Avui hem fet un vot especial per la gent que ho està passant malament; les 
persones que han perdut algú estimat, que han perdut la feina, que han perdut la 
casa, que han perdut la sort… però que no han perdut l’esperança. Estem amb 
vosaltres, i vosaltres esteu en nosaltres. 

En això coincidim plenament amb Ada Colau, i deixeu-me que ressalti aquesta 
coincidència perquè és per això que els militants d’ERC fa uns dies van valorar per 
votar la investidura. Deixeu-me afegir que l’Alcaldia sempre ha recaigut en el 
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candidat més votat. Bona part dels caps de llista que avui som aquí ho hem anat 
apuntant en campanya; doncs bé, ara és l’hora de complir. 

Volem que a Barcelona hi governi l’esperança. Volem ajudar a dissipar les pors i 
desconfiances. El nostre suport és un suport a Barcelona; volem que cada dia sigui 
més justa, més pròspera i més democràtica. Amb una administració al servei del 
ciutadà que l’escolti i li faci la vida més fàcil i millor. Esperem i desitgem que Ada 
Colau, en aquesta legislatura, encarni aquests progressos. 

També confiem que liderarà la ciutat. I no us amagaré que m’hauria agradat ser 
al seu lloc. Però tampoc no us amagaré que els ideals que sempre hem defensat 
van més enllà dels noms propis i de les sigles, i és per això que fem vots perquè 
Ada Colau pugui ser, en aquesta mateixa legislatura, tan aviat com sigui possible, 
la primera Alcaldessa de la capital de la República Catalana. 

Volem contribuir a l’estabilitat de la ciutat. Serem la garantia del progrés social, 
el procés nacional i la regeneració democràtica. Ara els guanyadors tenen la 
responsabilitat de governar, no hi ha discussió; i els que hem tret bons resultats 
tot i no ser primers, tenim la responsabilitat d’ajudar la ciutat. Això és el que 
pensem que hem de fer, des de la independència de criteri que cal preservar. Els 
càrrecs institucionals no són la finalitat última, són una eina de la qual sovint és 
raonable prescindir-ne. Som l’esquerra responsable i farem tot el possible perquè 
la ciutat avanci. 

Els darrers dies, amb BeC hem vist signes evidents d’apropament mutu, que 
valorem en positiu. Mirarem d’avançar tant en l’eix social com en el nacional, que 
no són dues coses diferents, sinó un conjunt indestriable, perquè la nació es basa 
en la societat, i la societat constitueix una nació. La gent d’esquerres, lluitadora, 
que al llarg dels anys s’ha oposat a les injustícies, sempre ha estat la més ferma 
defensora d’emancipar el país. Les persones que més pateixen són les que entenen 
millor que cal un canvi radical per anar cap a una República d’igualtat. 

Voldríem que la complicitat es fes extensiva a altres forces aquí presents, en la 
línia de compromisos de ciutat que han de servir per millorar la vida dels nostres 
veïns. També voldria donar la benvinguda a una nova formació com la CUP 
Capgirem Barcelona, amb qui ens uneixen conviccions profundes, i amb qui estic 
segur que aviat començarem a pensar en sumar esforços. 

Una salutació a l’alcalde sortint, Xavier Trias, un senyor de cap a peus, a qui 
aprecio molt, com ell sap. Entendràs millor que ningú, Xavier, que no venim a 
trencar res sinó a cosir. Et resultarà evident, més que a ningú, que la col·laboració 
que volem encetar ara amb l’alcaldessa Colau no és tan diferent de la que ens va 
portar a votar-te la investidura ara fa quatre anys. Ni tan diferent de l’esperit que 
el 2012 ens va portar a investir Artur Mas com a president de la Generalitat. Sigui 
amb el govern de Catalunya, sigui amb el govern de Barcelona, estem per avançar 
i millorar des de la col·laboració. 

No voldria deixar de saludar el meu predecessor com a president del nostre 
Grup Municipal, Jordi Portabella. A ell li ha tocat superar hores molt complicades 
del nostre passat, i no puc fer altra cosa que honorar el seu llegat i provar de 
millorar-lo a partir de les conviccions que compartim. La nostra aposta sempre ha 
estat una aposta clara i tenaç, basada en tres eixos irrenunciables i indestriables; 
igualtat, honestedat i capitalitat d’estat. 

Barcelona va establir un model de prosperitat en l’edat mitjana, a través de 
l’intercanvi i el talent. Aquest Saló de Cent va iniciar una participació ciutadana fa 
prop de 700 anys que avui tornem a veure, sota les mateixes voltes. Això és un 
prodigi; amb algunes interrupcions, el que estem fent avui s’ha fet centenars de 
vegades…no us impressiona? Més tard, Barcelona va culminar una revolució 
industrial sense tenir ni ferro ni carbó, ni grans cursos fluvials. Un cas únic al món. 
Ara aquesta ciutat mediterrània, emprenedora, igualitària, diversa, ha de tornar a 
fer un prodigi. Sense tenir un Estat a favor, ha de ser líder de la primera revolució 
del segle XXI, la més transformadora, la més social: la independència de 
Catalunya. 

Per què defensem aquest ideal? Doncs perquè nosaltres, com vosaltres, com 
tots, estimem Barcelona. No li volem cap mal, no volem posar en risc ni 
oportunitats ni llocs de treball. Per això tenim projecte propi, que defensarem 
sempre. O sigui que em tindreu a la ciutat durant uns quants anys, donant el 
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millor de mi i a punt per tornar a les urnes quan toqui amb un balanç d’entrega i 
generositat i amb ànim guanyador, no pas per fer una Barcelona excloent per als 
que pensen com nosaltres, sinó per fer la ciutat de tothom. De todos los 
barceloneses, hablen la lengua que hablen, piensen lo que piensen y vengan de 
donde vengan. Lo más importante no es de dónde venimos, sinó dónde queremos 
ir todos en democracia. 

Regidores, regidors, alcaldessa, amigues, amics. Que compartim Barcelona. Que 
creixi en igualtat. Que respiri. Que alci el vol. Que sigui digna dels nostres fills i de 
tots els que algun dia, ben aviat, viurem a la millor ciutat del món. 

Visca Barcelona lliure, justa i pròspera.” 
 
Intervé, a continuació, l’Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez, de la candidatura de 

Ciutadans, que pronuncia el discurs següent: 
“Buenas tardes, 
Quiero que mis primeras palabras sean para felicitar a la nueva alcaldesa. Desde 

la distancia ideológica que nos separa, siempre es de celebrar que una mujer 
adquiera tan alta responsabilidad, y espero que la desempeñe con éxito, sobretodo 
con acierto; porqué sus aciertos serán buenos para todos. 

También quiero expresar mi reconocimiento al alcalde Trias por su dedicación a 
esta ciudad y por su amistad, que me ha concedido siempre. 

Digníssimes autoritats, regidores, regidors, ciutadans, ciutadanes, amics i 
família, 

Permeteu-me en primer lloc que, en nom del Grup municipal de Ciutadans, 
agraeixi la vostra presència avui aquí, en un moment solemne, emotiu i que, per a 
mi, és molt més que un acte institucional. 

Avui es constitueix un nou ajuntament, nascut d’unes eleccions democràtiques 
dins del nostre marc constitucional. I malgrat que pugui semblar una cosa 
rutinària, considero que en aquest moment és necessari posar en valor uns 
aspectes tan importants, i que tants sacrificis va requerir a la societat espanyola, 
com són la democràcia i la Constitució. 

Avui tinc l’honor de dirigir-me a tots vostès en nom dels gairebé vuitanta mil 
barcelonins que han donat suport a la candidatura de Ciutadans a les passades 
eleccions municipals, i que ens ha fet l’encàrrec de representar-los i de ser la seva 
veu aquí a l’ajuntament de Barcelona. 

Ciutadans s’ha convertit els últims anys en una força política protagonista i 
decisiva en l’escenari polític, malgrat que el Sr. Bosch no ens vulgui donar el lloc 
que ens pertoca. Ja fa anys, però, que va assumir el compromís de treballar per 
Barcelona, Sr. Bosch; i, en aquesta ocasió, els ciutadans ens han recolzat 
atorgant-nos una representació de cinc regidors, igual que vostès, però amb uns 
quants vots més. I, això, també s’ha de reconèixer, Sr. Bosch, malgrat que moltes 
vegades resulti difícil. 

Per a nosaltres és un honor, és un orgull, és un privilegi, però també és una 
grandíssima responsabilitat, i l’assumim i som conscients de la il·lusió i l’esperança 
que ha dipositat en nosaltres moltíssima gent, moltíssims barcelonins i 
barcelonines, amb qui estem fermament compromesos amb l’impuls de la millora 
de la qualitat democràtica, i de la recuperació de l’ètica pública, i també de la 
reactivació econòmica i també de les polítiques socials. 

Però també estem convençuts que el seu suport es deu al ferm compromís de 
Ciutadans per fer de Barcelona un projecte d’il·lusió col·lectiva, que no se 
circumscrigui únicament i exclusivament a l’àmbit de Barcelona, sinó també a 
Catalunya i al conjunt d’Espanya; que integri tota la societat espanyola. 

Volem fer de Barcelona una ciutat plural, oberta al món; i rebutgem fermament 
les polítiques que tracten de dividir i enfrontar la nostra societat, i ens oposarem 
amb fermesa a qualsevol intent de sotmetre la ciutat a processos separatistes. En 
això també ens tindran en la distància, Sr. Bosch. 

Ciutadans actuarà com un partit responsable i exigent, des de la centralitat 
política, a la qual, de manera inversemblant, sembla que tothom hagi volgut 
renunciar; uns perquè han provocat un deteriorament considerable de la qualitat 
democràtica i de les nostres institucions, altres perquè volen convertir Barcelona 
en el seu laboratori de populisme social i, altres, perquè volen impulsar 
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l’enfrontament i la divisió dels barcelonins, posant en risc la convivència i la 
cohesió social. 

Ciutadans, que es convertirà realment en l’alternativa política, defensarà 
aquesta centralitat política, la moderació, la seguretat jurídica i el respecte 
institucional. 

Assumim el resultat de les urnes, i com a tercera força política col·laborarem en 
tot allò que sigui positiu per millorar les condicions de vida dels barcelonins, però 
farem una sòlida oposició a les decisions que perjudiquin la imatge de Barcelona, la 
seva economia productiva o la creació d’ocupació. 

Estarem a l’oposició, sí, des d’on intentarem, també, provocar canvis; canviar 
les coses, sempre amb un esperit crític i lleialtat institucional, però des del ferm 
compromís amb el progrés econòmic i social de Barcelona, i amb una sèrie de 
prioritats. Perquè és cert, i molts dels qui m’han precedit en l’ús de la paraula s’hi 
han referit, que és l’hora de cuidar les persones; i Ciutadans treballarà per situar 
les persones en el centre d’aquestes polítiques públiques, per lluitar contra la 
precarietat i la pobresa i per garantir a tots els barcelonins unes condicions de vida 
dignes, de manera que Barcelona sigui una ciutat que no deixi ningú al marge del 
progrés. 

Barcelona s’ha de singularitzar per com tracta els seus ciutadans, i això significa 
incidir més directament en la prestació de serveis personals, fins la creació 
d’entorns dignes, accessibles, nets, acollidors i segurs als nostres barris. 

Però per a Ciutadans també serà una batalla evitar, posar en contradicció, 
aquests desenvolupament social amb el desenvolupament econòmic. I farem 
oposició davant les decisions que, com algunes de les que hem sentit aquests dies, 
posin en risc esdeveniments que són el motor de la nova economia, que 
perjudiquin l’economia productiva i la creació d’ocupació, que és el que garanteix 
que el màxim nombre de barcelonins i barcelonines participin del creixement 
econòmic i puguin desenvolupar i tirar endavant el seu projecte vital. 

Barcelona és social o no serà, però per a nosaltres el desenvolupament 
econòmic és la millor eina per donar noves oportunitats al progrés social de les 
persones. 

Ara ha arribat el moment de deixar l’activisme i de passar a l’acció de govern, a 
la responsabilitat i a la gestió; ara són a les seves mans, Alcaldessa, les 
responsabilitats de gestionar Barcelona. L’ajuntament de Barcelona ja no és la 
representació d’una idea, és la institució de tothom, siguin quines siguin les seves 
idees; i no permetrem que s’ignori o que es menystingui a gran part de la societat 
barcelonina negant-se al diàleg amb els qui els representem. Nosaltres serem la 
seva veu i parlarem en el seu nom.  

I volem recordar que un alcalde, una alcaldessa en aquest cas, és el 
representant d’una institució democràtica i, per tant, la seva legitimitat neix de 
l’estat de dret, que és el fonament de l’administració local i, per tant, des de 
Ciutadans serem exigents en el respecte al compliment de les lleis, que ni es 
poden desobeir, ni se’n pot promoure la desobediència, perquè contra l’abús de 
poder sempre ens quedarà la justícia. I si es considera que hi ha lleis injustes, en 
tot cas cal promoure els canvis legislatius necessaris a través dels procediments 
adequats, de les majories democràtiques, del diàleg i de l’acció de govern. 

L’ajuntament de Barcelona no té competències per modificar la llei hipotecària ni 
la d’arrendaments urbans, però sí té recursos suficients per crear un parc 
d’habitatge públic, com el que tenen totes les grans capitals europees i que se’ns 
ha negat a nosaltres després d’anys de grans transformacions urbanístiques, i de 
governs que han estat en mans de suposats progressistes. 

Barcelona també necessita una administració àgil al servei dels ciutadans, una 
fiscalitat més justa, que permeti oferir serveis de qualitat, bons serveis educatius, 
bons serveis culturals i que faci de Barcelona ciutat de referència. 

Des del 24 de maig, Alcaldessa, no hem sentit res de tot això; i esperem que a 
partir d’avui sentim parlar del que veritablement interessa els barcelonins. 

El que s’espera de nosaltres és que servim els interessos de la majoria, que 
defensem tot allò que tenen en comú els barcelonins, la defensa d’allò que és 
compartit. La política municipal no té més sentit que donar resposta a les 
necessitats de les persones; cal estar al seu costat, escoltant-les, dialogant, 
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construint conjuntament aquesta ciutat del futur que haurem de llegar als nostres 
fills. Perquè els visitants que vinguin a Barcelona no vinguin a veure on vivim, sinó 
com vivim. 

Més enllà del nostre ideal polític, estic convençuda que darrere de l’exercici 
d’aquesta responsabilitat política que avui vostè assumeix hi ha uns valors que 
compartim la resta dels representants dels grups municipals. Barcelona és una 
ciutat mil·lenària, que ha lluitat, però que sempre s’ha refet, i avança quan suma 
esforços, per la convivència, la cohesió social, la unitat, el diàleg i el respecte a la 
diversitat de tots aquells que, nascuts aquí o fora, han fet de Barcelona casa seva i 
on somien un futur millor per als seus fills. 

Crec que puc parlar en nom dels meus companys de grup municipal, que avui 
s’estrenen i que estan emocionats, i dir-los que els regidors de Ciutadans 
treballarem per vocació de servei a Barcelona, per fer una ciutat on imperin els 
valors positius: la cohesió social, la sostenibilitat, l’honradesa, la gestió eficient 
dels recursos públics, la democràcia i la solidaritat. Aquest és un ferm compromís 
perquè Barcelona torni a ser una gran ciutat de la qual tots, pensem el que 
pensem, tinguem les idees que tinguem, ens sentim orgullosos. 

Moltes gràcies.” 
 
Intervé, a continuació, l’Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera, de la 

candidatura de CiU, que pronuncia el discurs següent: 
“Alcaldessa, regidores i regidors, autoritats, amigues i amics, barcelonins i 

barcelonines, 
Molt bona tarda a tothom, 
Voldria en primer lloc felicitar la nova alcaldessa de Barcelona, la Sra. Ada 

Colau, que assumeix l’alcaldia després d’haver estat la cap de llista més votada a 
les eleccions municipals del passat 24 de maig. 

Els barcelonins i barcelonines van elegir democràticament els seus 
representants, i han decidit que el Consell Municipal estigui format per set forces 
polítiques molt diferents. Una imatge de la realitat de la ciutat, amb formes de 
pensar i ideologies molt diferents que el nou Consistori haurà de representar. 

A partir d’avui el govern de la ciutat queda en les mans de la nova alcaldessa. 
Aquest Saló de Cent representa des de fa molts segles l’autonomia i la força 

política de Barcelona com a capital de Catalunya, expressada avui en la seva Carta 
Municipal. 

Aquest Consell Plenari és un exemple clar de l’alternança que ha de presidir 
sempre tot sistema democràtic. El govern de Barcelona és fruit d’un pacte de ciutat 
i d’acord amb uns objectius compartits per la majoria de ciutadans. 

No ho oblidem. Tots nosaltres, regidors i regidores, tenim el mandat dels 
barcelonins i barcelonines de fer avançar la nostra ciutat. Uns des del govern, i els 
altres des de l’oposició. 

Per això, des del Grup Municipal de Convergència i Unió no renunciem a seguir 
fent realitat el nostre projecte de la ciutat de les persones. Aquest proper mandat 
ho farem des de l’oposició, oposició dura però amb una actitud responsable i 
positiva, en benefici del futur de la ciutat.  

Hem governat durant els últims quatre anys la ciutat de Barcelona. És evident 
que ens hauria agradat estar-hi més temps. Però la voluntat de la ciutadania ha 
estat una altra. Aquesta és avui una realitat que cal assumir i acceptar, la 
possibilitat de l’alternança. Des d’una oposició exigent, però alhora constructiva, 
encarem el futur erigint-nos com a alternativa sòlida de govern. Amb un únic 
objectiu: treballar per un millor benestar de la ciutat. Treballar perquè ningú quedi 
enrere, i atendre a aquells que ho passen més malament. 

Només 17.000 vots separen la primera força de la segona. Aquest fet ens obliga 
a treballar més que mai, a ser més oposició que mai. Aquest nou govern neix 
feble, en minoria. Haurà de ser molt sensible al principal grup de l’oposició, amb 
10 regidors. 

CiU treballarà amb la col·laboració de molta gent, societat civil, entitats, 
associacions. Perquè entre tots, tots junts fem Barcelona, tots junts construïm una 
de les millors ciutats del món. 
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Vull deixar ben clar que continuo i continuaré compromès activament amb la 
meva ciutat, i que seguiré treballant per ajudar a construir una ciutat més 
pròspera i socialment més justa. 

Aquesta és la millor proposta que puc fer com a cap de l’oposició. Un 
reconeixement a tots els que ens varen fer confiança. 

Crec que entre tots hem sabut interpretar correctament els resultats electorals. 
Tenim un Ajuntament fragmentat, amb set forces polítiques. Es necessiten 21 
regidors per governar i fer realitat els projectes de futur. Per això caldrà que, entre 
tots, siguem capaços d’arribar a enteses i pactes de ciutat.  

Encarem aquest nou mandat municipal amb reptes pendents molt importants 
per al futur. La millora de l’ocupació i la lluita contra la precarietat; l’aposta per un 
habitatge digne per tothom; la bona gestió del turisme, principal font de riquesa a 
la ciutat. I combatre les desigualtats, unes desigualtats que s’inicien el 2007 i que 
el govern municipal sortint ha treballat intensament per frenar-les de forma 
progressiva. 

Haurem de treballar i implicar-nos a fons per donar resposta a aquests reptes. 
Nosaltres ho farem amb lleialtat i ma estesa amb tothom, també amb el govern de 
la ciutat.  

Així hem treballat tots aquests anys a l’Ajuntament, des del govern i també des 
de l’oposició. En el futur serà molt important mantenir aquests nivells d’entesa, 
ens ho exigiran els nostres ciutadans. Entesa en temes de ciutat bàsics que tots 
compartim: com la reactivació econòmica, l’atenció a les persones més vulnerables 
i l’accés a una educació de qualitat. 

Aquestes penso que han de ser les prioritats bàsiques sobre les que haurà de 
treballar el nou consistori. Sortosament, la situació econòmica actual no és la 
mateixa que la de fa quatre anys. Veníem d’un període en què l’atur havia 
augmentat en 50.000 persones entre 2007 i 2011, cosa que havia disparat les 
desigualtats entre les rendes més altes i les més baixes. 

La crisi que també ha tingut un impacte molt negatiu en la majoria de les 
classes mitjanes de la nostra ciutat. Persones i famílies que, tot i tenir feina, han 
vist disminuir el seu poder adquisitiu. Les dades d’atur ens fan ser moderadament 
optimistes, però no podem abaixar la guàrdia.  

Tot i que encara no hem sortit de la crisi, les perspectives econòmiques són 
positives. L’atur baixa mes a mes, i hem de seguir mantenint aquesta tendència. 
Per alimentar aquesta tendència a la baixa, cal que mantinguem uns nivells 
importants d’inversió pública, el foment de polítiques proactives d’ocupació –
assolint un compromís amb les empreses– i l’atracció d’inversió estrangera. 

No hi ha varetes màgiques per lluitar contra l’atur. Es necessita un treball 
constant i rigorós, atent a les oportunitats i sabent-les aprofitar.  

Cal posar al servei de les persones la potent capacitat inversora de 
l’Ajuntament, generant nous llocs de treball i oportunitats de futur. Ajudant des de 
l’administració aquelles persones amb més dificultats per trobar feina. 

Construir sobre la base de la nostra economia diversificada –indústria, comerç, 
turisme, serveis, logística, noves tecnologies–. Això és molt important i cal 
mantenir-ho. Però apostant també per sectors estratègics de futur –el Mobile 
World Congress i les noves tecnologies–. Valoro molt positivament l’acord assolit 
entre tots els partits. 

Hem de continuar fent aquesta aposta pels nostres sectors estratègics de futur, 
com la tecnologia mòbil, les smart cities, la indústria avançada, el vehicle elèctric, 
les energies netes, la biomedicina i la nàutica. 

Tenim unes infraestructures de primer nivell –Port, Aeroport, Alta Velocitat, 
Zona Franca, Fira, Mercabarna–; una plataforma econòmica i logística amb accés 
als principals mercats d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina. 

Barcelona i la seva àrea metropolitana (3,2 milions de persones) es troben en 
una posició envejable per col·laborar i competir amb les principals ciutats del món. 

Mantenir aquesta potencia econòmica requereix el treball constant. Hem de 
continuar treballant entre tots perquè la ciutat no s’aturi. Així, les exportacions i la 
inversió estrangera han servit per situar-nos com a principal capital econòmica del 
Sud d’Europa i de la Mediterrània.  
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Hem aconseguit aturar el cop més fort de la crisi, ara cal que no ens 
equivoquem i seguim sent la punta de llança de sortida de la crisi. És el que ens 
pertoca com a capital de Catalunya. 

Això vol dir mantenir unes finances sanejades. Deixem el govern de la ciutat de 
Barcelona amb una fortalesa financera envejable i vetllarem perquè el nou govern 
la mantingui. 

Vaig rebre per part de l’anterior govern un Ajuntament relativament sanejat, és 
veritat. Però amb un dèficit de 800M€ que aquests quatre anys hem anat reduint. 
Aquesta ha estat la meva obsessió aquests quatre anys. No fer dèficit, pagar a 
trenta dies, generant estalvi brut per poder invertir en projectes de futur. Una 
solvència financera que hem posat al servei de les persones, incrementant un 43% 
les partides socials del pressupost municipal. 

Des de l’oposició volem seguir prioritzant la vessant social de la nostra acció 
política. Continuarem treballant als barris, fent costat a les entitats del Tercer 
Sector, apostant per iniciatives d’economia social. 

No n’hi ha prou amb el treball que fa l’Ajuntament, és imprescindible però no és 
suficient. Cal estar en sintonia amb les noves realitats socials, i donar suport a 
iniciatives innovadores d’atenció a les persones. 

Aquesta mateixa actitud proactiva i innovadora la necessitem per fer front al 
repte de l’habitatge. Destinant recursos propis a la construcció d’habitatge. 

Exigirem el manteniment de l’exigència, l’excel·lència i els bons nivells de 
valoració assolits pels nostres serveis públics (neteja, seguretat, transport públic, 
manteniment). Els indicadors de la feina feta per la Guàrdia Urbana i els serveis de 
neteja són extraordinaris, i ens ajuden a tenir una valoració molt important per 
part dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 

Cal que entre tots continuem treballant perquè Barcelona sigui una ciutat més 
confortable a tots nivells. Una ciutat accessible, amb espai per als vianants, amb 
un urbanisme de qualitat. 

Estarem amatents al desenvolupament de les grans transformacions 
urbanístiques en marxa –Glòries, Vies de Sants, Can Batlló, Marina del Prat 
Vermell–. Uns projectes assolits gràcies al treball de tots i amb una gran implicació 
ciutadana en la seva definició. 

Només des del diàleg i la bona entesa serà possible fer realitat altres grans 
projectes compartits amb la Generalitat, com l’arribada del metro a la Zona 
Franca, el trasllat de la Model, i d’altres iniciatives en marxa com l’Hospital del Mar 
o la construcció d’escoles molt necessàries. 

Barcelona s’ha de mantenir com una ciutat de cultura, coneixement, creativitat, 
innovació i benestar. Això és el que ens defineix i ens fa diferents davant de les 
altres ciutats. 

Vetllarem per impulsar l’excel·lència educativa de la nostra ciutat, des de 
l’escola bressol fins a la universitat. Barcelona és una gran ciutat universitària, i 
hem de treballar amb les nostres universitats per situar-nos millor en el mapa 
acadèmic internacional. 

És molt important mantenir l’atapeïda agenda internacional de la ciutat. 
Barcelona no pot renunciar a seguir impulsant la seva projecció internacional, és 
de vital importància per al futur. 

Tots aquests són punts sobre els que els grups municipals haurem de treballar i 
posar-nos d’acord. No és una feina fàcil, i certament cap grup polític podrà 
impulsar-los en solitari. Es necessitaran pactes de ciutat sobre molts temes.  

Des de Convergència i Unió de Barcelona tenim un projecte de ciutat, i les idees 
clares. Per això ens mantindrem ferms a defensar la construcció d’una ciutat per a 
tots, i treballant perquè la ciutat no s’aturi. 

Com he dit al començament, exercirem una oposició exigent però constructiva. 
Som l’alternativa sòlida i preparada per si un dia cal tornar a governar la ciutat. 

Els propers mesos i anys, Barcelona haurà d’exercir amb més força que mai la 
seva capitalitat de Catalunya. És un clam democràtic el que demana poder decidir 
el nostre futur lliurement com a país. 

Barcelona haurà d’estar al davant i donant exemple com a capital. Ajudant a 
projectar els anhels de llibertat dels catalans i catalanes i de molts altres pobles i 
ciutats de Catalunya. 
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Avui és un dia en què cal felicitar la nova alcaldessa de Barcelona, i reconèixer el 
suport rebut per part d’altres forces polítiques en aquest plenari. 

L’alcaldessa ens tindrà al seu costat en tots aquells projectes de futur, 
importants per a Barcelona.  

Barcelona té molts projectes en marxa i no pot aturar-se. 
Moltes gràcies a tots.” 
 
Intervé, a continuació, l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados de la candidatura 

Barcelona en Comú, que pronuncia el discurs següent: 
“Conciutadans i conciutadanes, representants institucionals i socials, veïns i 

veïnes de tots i cadascun dels 73 barris de la ciutat, ciutadana Alcaldessa: 
Per al grup municipal de Barcelona en Comú, aquesta sessió reflecteix un 

moment històric, extraordinari. Milers de barcelonins i barcelonines, sense 
demanar permís a ningú i desafiant el discurs de la por, han decidit obrir a la ciutat 
un nou cicle polític. 

Aquest anhel de canvi ens compromet i ens responsabilitza. 
Milers de veïns i veïnes que estimen la ciutat han dit alt i clar que senten que 

l'estan perdent, que no volen que Barcelona sigui un simple aparador, amb 
desigualtats creixents, amb precarietat i al servei d'uns quants. 

Milers de veïns i veïnes que estimen la ciutat han dit també que no volen tenir 
unes institucions opaques, que no els escolten i que massa sovint converteixen la 
funció pública en un negoci privat. 

Igual com el 15 de maig de 2011, aquest 24 de maig els electors han dit de 
manera molt clara que volen més i millor democràcia. Democràcia política i també 
democràcia econòmica. Aquí, a les institucions, però també als barris, a les 
escoles, en les empreses, als llocs de treball. 

Aquesta reivindicació, almenys en part, no és nova. És una veu antiga.  
És la veu de la Barcelona llibertària i republicana. La ciutat de Joan Peiró i de 

Lluís Companys. 
És la veu de la Barcelona que sempre s'ha rebel·lat contra el centralisme, contra 

l'autoritarisme i les injustícies.  
És la veu de la Barcelona que tantes vegades ha mostrat que és possible crear 

maneres de produir, de treballar, de viure, basades en la cooperació i no en la 
competència descarnada de tots contra tots.  

Estem aquí amb la voluntat d'honorar i enriquir aquest llegat, que no és 
patrimoni de cap partit.  

Ara que es fan tants càlculs i pronòstics sobre la governabilitat de la ciutat, 
potser convé recordar que la diversitat de regidors i regidores que tenim avui aquí 
és el fruit d'un fet incontestable: l'augment de participació en tots els barris de la 
ciutat, sobretot als barris més humils, d'aquells que havien perdut la il·lusió en la 
política municipal. 

Els ciutadans i ciutadanes, sobretot aquells amb més dificultats, ens han donat 
una oportunitat per canviar i dignificar les institucions i per recuperar l'empenta 
que Barcelona sempre ha tingut. 

No podem fallar-los. No tenim dret a frustrar la seva esperança ni a pensar 
només en els nostres interessos immediats. Si aquest consistori vol ser un autèntic 
parlament de la ciutat, farà falta molt diàleg i predisposició a aprendre els uns dels 
altres.  

He escoltat atentament la resta de grups municipals. Agraeixo d'entrada la 
forma en què s'han expressat i celebro la voluntat de col·laborar que, uns amb 
més intensitat que altres, però tots de manera prou explícita, han mostrat en la 
seva intervenció. 

Tenim per davant molts reptes compartits: el primer de tots, tornar credibilitat a 
la política. I això vol dir renovar les institucions de forma lleial, canviant les 
maneres de fer i mostrant que la funció pública no és un lloc per a l'enriquiment 
personal, sinó una activitat de servei a la ciutadania conforme a criteris de bé 
comú. 

Per això convidem tothom, sense exclusions, a donar-nos suport, governant o 
des de l'oposició, des de l'acord o des de la diferència, per manar obeint: per 
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manar obeint una ciutadania que exigeix ser partícip real de les grans decisions i 
que exigeix, amb raó, solucions urgents i equitatives als problemes col·lectius. 

Molts d'aquests problemes tenen a veure, certament, amb un tipus de 
capitalisme “financiarizado”, sense brides, que afavoreix la concentració de poder 
en poques mans, que amenaça la pervivència dels petits i mitjans emprenedors, 
que genera sofriment i desigualtats entre sectors cada vegada més amplis de la 
població i que posa en risc la supervivència mateixa de la vida al Planeta. 

Els homes i dones amb què ens hem anat trobant al llarg d'aquesta campanya 
electoral no esperen que fem l'impossible o que canviem aquesta realitat de la nit 
al dia. Però saben fonamentadament que si modifiquem algunes prioritats, si 
aconseguim acabar amb certs privilegis inacceptables i, sobretot, si emprenem des 
del primer moment un canvi cultural, de mentalitat, podem avançar en la 
construcció d'una ciutat en la qual la vida pugui ser viscuda amb dignitat. 

La majoria de barcelonins i barcelonines estan persuadits que podem fer les 
coses millor i volen tenir aquesta oportunitat. No començant de zero, sinó 
aprofitant el que molts regidors i regidores abans de nosaltres, el que molts 
alcaldes del passat –des de Carles Pi i Sunyer al millor Pasqual Maragall– i sobretot 
el que milers de veïns i veïnes del comú ja han fet per aquesta ciutat.  

En les eleccions del 24 de maig, Barcelona en comú ha obert aquesta 
possibilitat. I ho hem fet a través d'una dona que encarna el millor que aquesta 
ciutat té per oferir. 

Barcelona ja ha tingut algun alcalde d'origen popular. Hilari Salvador, l'últim 
alcalde de la Barcelona republicana, per exemple, era fill d'un pescador de la 
Barceloneta. Li va tocar ser alcalde d'una ciutat assetjada i bombardejada. Era un 
home de gran coratge, i molt sovint se’l podia veure al carrer dirigint les tasques 
de salvament poc minuts després d'un bombardeig. 

Barcelona ha tingut moltes dones que han donat per ella el millor de si 
mateixes. Montserrat Roig, María Mercè Marçal, l'exemplar María Salvo, que està 
avui aquí amb nosaltres, Emilia Llorca, inoblidable lluitadora veïnal de la 
Barceloneta, i milers de dones, joves i grans, que batallen dia a dia perquè la vida 
sigui sostenible. 

Avui assistim a un fet històric: investir alcaldessa una dona senzilla i valenta, 
que és nova en la política institucional, com molts de nosaltres, però que fa anys, 
com molts de nosaltres, que treballa per garantir drets, per aconseguir una 
societat justa, democràtica, sense exclusions i sense discriminacions. 

Ada Colau, mare d'un petit barceloní a qui voldrà deixar un futur ple 
d'oportunitats i esperances, personifica un projecte col·lectiu, impulsat des de baix 
per molta gent. Un anhel de canvi, un somni que molts de nosaltres volem 
convertir en realitat. 

Abans, durant i després de la campanya, ha dit que volia ser alcaldessa de tota 
la ciutat. D'una ciutat en la qual no hi hagi barris de primera i de segona. D'una 
ciutat en la qual ningú no se senti sol ni se senti estranger. D'una ciutat que no 
accepti resignada que hi hagi gent sense cases i cases sense gent. 

D'una ciutat que respecti la gent que hi viu, que hi treballa i que hi genera 
autèntica riquesa. D'una ciutat més amable, feta a la mesura dels nostres nens, de 
la nostra gent gran, és a dir, feta a la mesura de tothom. 

D'una ciutat, per fi, capital de Catalunya i disposada a participar activament en 
la construcció d'un país millor, més net i més just. 

Aquest anhel de canvi no és únicament nostre. Avui s'ha expressat també a 
Badalona, amb Dolors Sabater; a Madrid, amb l'estimada Manuela Carmena; a 
Saragossa, amb Pedro Santisteve; a València, amb Joan Ribó; a Coruña, amb Xulio 
Ferrerio; a Santiago, amb Martiño Noriega; a Cadis, amb José María González; i 
abans, a Àtica, amb Rena Dourou i a moltes ciutats europees que demanen un 
canvi similar. 

Volem fer un govern honrat i més just. I també volem fer un govern realista i 
responsable, que resolgui amb la màxima eficàcia els problemes concrets de la 
gent d'aquesta ciutat. Tanmateix, sabem bé que per aconseguir allò que és 
possible i necessari, serà imprescindible preservar l'impuls utòpic que ens ha 
portat fins aquí.  
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Aquest "sí que es pot”, aquest impuls, és el que ens han llegat els nostres avis i 
àvies, els nostres pares i mares, i és el que volem deixar en mans de les nostres 
filles i fills. Perquè com ens va deixar dit el nostre enyorat Eduardo Galeano: "La 
utopia està sempre en l'horitzó. Camino dues passes, ella s'allunya dues passes i 
l'horitzó es mou deu passes més enllà. Llavors, per a què serveix la utopia? Per a 
això, serveix per caminar".  

Moltes gràcies i que visquin els veïns i veïnes de Barcelona!” 
 
Finalment, l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano pronuncia el discurs 

següent: 
“Moltes gràcies, company i amic Gerardo; moltes gràcies a tots i totes les 

presents, regidors, regidores, presidents de Grup que heu intervingut; moltes 
gràcies a les autoritats institucionals, aquí presents, i a les autoritats socials, que 
també hi ha autoritats a la societat civil. 

L’autoritat –ens ho ha ensenyat el moviment feminista–, a diferència del poder 
autoritari, que s’exerceix amb violència i s’imposa de dalt cap a baix, es guanya; 
l’autoritat és fruit del reconeixement dels altres. 

En una societat democràtica, en una ciutat democràtica, ha de ser el conjunt de 
la ciutadania qui atorgui i qui retiri autoritats. Això és realment democràcia. 

Per això, per a nosaltres avui era molt important la presència de moltes entitats 
socials i persones imprescindibles, malgrat que no han pogut entrar totes perquè la 
Casa no és prou gran. A diferència d’altres ocasions, ens ha sembla imprescindible 
que les nostres autoritats veïnals i les nostres autoritats socials fossin presents 
aquí amb tot el reconeixement que, malauradament, no sempre han tingut, però 
que em sembla que ja és hora que comencin a tenir; perquè defensen el bé comú, 
perquè aquells i aquelles que defensen el bé comú, els drets socials, els drets 
fonamentals en el dia a dia sense esperar cap reconeixement, amb absoluta 
generositat, són realment els imprescindibles.  

I, en aquest sentit, gràcies als milers de persones que estan ara mateix a la 
plaça, i que sentim des d’aquí, vull que ho sàpiguen.  

Moltes gràcies als milers de veïns i veïnes que porten anys mobilitzant-se pels 
drets de tothom; i gràcies als milers de veïns i veïnes que avui han pogut venir a la 
plaça per acompanyar-nos, perquè per a nosaltres era imprescindible, 
efectivament, que hi hagués el màxim de gent possible, en el que creiem que ha 
de ser una nova etapa amb una nova forma de governar, amb la ciutadania i no 
només en el seu nom. 

Amb els veïns i veïnes que també estan a fora de l’Ajuntament compartim avui, 
jo personalment comparteixo, emocions fortes, nervis, il·lusió, moltíssima alegria, 
moltíssima esperança; però també estic segura que compartim un fort sentiment 
de responsabilitat. Sabem que hem fet un pas molt important, molt ambiciós; no 
som ingenus, som plenament conscients i estem aquí per assumir-lo en tot 
moment, col·lectivament. 

Vull donar gràcies a tots els Grups de l’oposició, a tots per igual, perquè han 
vingut aquí a governar la ciutat. Compto amb tothom. 

Jo vull ser l’alcaldessa, ho he dit sempre i ara amb més força que mai, de tots 
els veïns i les veïnes d’aquesta ciutat, dels que ens han votat i dels que no; vull ser 
l’alcaldessa dels 73 barris per igual. I, per tant, després que els veïns i les veïnes 
s’hagin expressat a les urnes, amb un resultat tan plural en el nostre Consistori, 
nosaltres ho valorem molt positivament, com l’expressió de la democràcia plural. 

No ens ha de fer por la pluralitat i la diferència, el que ens ha d’ensenyar és que 
ara més que mai és moment de treballar per objectius comuns; una cosa que 
nosaltres hem proposat sempre des de Barcelona en Comú, i que des de la nostra 
gènesis hem aplicat: la necessitat de treballar per objectius comuns. Una cosa que 
ja està fent la societat en molts àmbits i que, segurament, les nostres institucions, 
com ha passat en molts altres temes, van encara endarrerides. Però millor, perquè 
hem d’aprendre de la ciutadania i actualitzar les formes de fer política, sabent 
efectivament les prioritats i les necessitats, que avui són tantes i urgents, de la 
nostra estimada ciutat de Barcelona. 

En aquestes eleccions clarament hi ha hagut un vot, com s’ha dit en repetides 
ocasions, pel canvi; i aquest canvi s’ha de produir. 
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Hi ha hagut un vot pel diàleg, la pluralitat, pels matisos, per les diferències; i 
nosaltres recollim des del primer moment aquest mandat ciutadà, com no podria 
ser d’altra manera, perquè ho hem dit sempre, i avui ho reiterem: estem aquí per 
manar obeint la ciutadania, com hauria d’haver estat sempre. 

I, per això, vull agrair a tots els Grups de l’oposició l’esperit de col·laboració que 
avui regna aquí i que confio que serà la tònica de tot el mandat. Nosaltres ens hi 
esforçarem. 

Vull fer un agraïment especial a ERC i al partit Socialista de Catalunya pel seu 
suport a la investidura, també el vot de CUP-Barcelona, que ha permès que, 
malgrat que la nostra candidatura va guanyar amb onze regidors i regidores, jo 
hagi estat escollida alcaldessa amb majoria absoluta amb 21 vots. No és una dada 
irrellevant, és important, és tota una expressió de voluntat de col·laborar i de 
treball conjunt que nosaltres agafem amb humilitat, amb responsabilitat i 
treballarem per estar a l’altura d’aquest gest de confiança. 

Creiem efectivament que hem de construir col·lectivament, pel bé de la ciutat, 
que la prioritat ha de ser sempre Barcelona, la seva gent, els seus veïns i les seves 
veïnes, i en això ens esforçarem amb cor i ànima, deixant-nos la pell cada dia. 

Vull també donar les gràcies, com no podia ser d’altra manera, a l’alcalde 
sortint, Xavier Trias. Perquè malgrat les diferències polítiques, que sens dubte hi 
són, li agraeixo personalment la dedicació que ha donat a la ciutat de Barcelona 
durant aquests quatre anys com a alcalde, i no tinc cap mena de dubte que ha fet 
tot el que considerava millor per a la ciutat. Per tant, agraeixo moltíssim la seva 
feina i la seva dedicació. I li corresponc amb la mà estesa al diàleg, com ell em va 
fer arribar, sobretot per als grans temes de ciutat, perquè efectivament la prioritat 
ha de ser Barcelona. Per tant, en aquest diàleg ens hi trobarem. 

Vull fer també un agraïment especial a una dona desconeguda, a una dona de 
qui no conec el nom; una dona que, ara fa uns mesos, quan travessava un carrer 
de l’Eixample, va cridar el meu nom: Ada Colau! Era una dona molt gran, que em 
va aturar cridant-me enmig d’un pas de zebra i, amb llàgrimes als ulls, em va fer 
una forta, fortíssima, abraçada. Molta altra gent també m’ha expressat el seu 
suport els darrers mesos, i ho agraeixo molt, perquè per als llocs de molta 
visibilitat i pressió, els ànims i les demostracions d’afecte són realment 
imprescindibles perquè això sigui sostenible. 

I aquesta dona desconeguda, de qui no conec el nom, em va abraçar, va plorar i 
em va dir: moltes gràcies per estar en primera línia i per fer que allò pel que 
moltes dones hem lluitat durant dècades, durant segles, comenci a ser possible. I 
és que les dones, més enllà d’estar en tots els treballs invisibles quotidians de les 
cures, també siguem visibles, no només en primera línia, sinó en llocs de decisió, 
com hauria de ser des de fa molt de temps. 

Per això vull donar les gràcies a aquesta dona desconeguda, perquè em va 
transmetre amb moltíssima força el sentit del que estàvem fent, del que fa 
moltíssima gent, i la importància que conquerim drets com són, també, els drets 
de les dones. 

I vull fer extensiu aquest agraïment a totes les dones de Barcelona, les que 
estan fent possible la vida quotidiana, on fan les tasques més imprescindibles de 
totes, les més necessàries i que, a més, han aixecat aquesta ciutat. A totes 
aquestes dones, començant per la meva mare, de qui he après tant i que és un 
exemple de bona persona, a qui vull agrair el seu suport i el seu exemple. A totes 
les dones anònimes de la ciutat, els vull donar gràcies de tot cor; de la mateixa 
manera que també vull donar les gràcies de tot cor a Maria Salvo, dona del 36, 
que va lluitar contra l’opressió i contra l’autoritarisme, que és un referent per a 
nosaltres, i ens va fer un gran honor en tancar la nostra llista conjuntament amb 
Josep Fontana, un altre imprescindible. 

Ens esforçarem moltíssim, Maria, per estar a l’altura de l’exemple i del testimoni 
que ens has deixat. Moltíssimes gràcies, Maria. 

Em sembla imprescindible expressar l’agraïment també, encara que ja ha estat 
esmentada, a la nostra estimada Emília Llorca, una dona valenta, que em va 
ensenyar quina és la importància del moviment veïnal de la ciutat, una dona que 
es va deixar la pell des de l’alegria, des de l’afecte, des de la solidaritat; es va 
deixar la pell pel seu barri, la Barceloneta, conjuntament amb gent que tenim 
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l’honor que avui ens acompanyi a la llista com Gala Pin. Per això, per la memòria 
d’Emília Llorca, vull donar les gràcies als seus éssers estimats, perquè és un 
exemple present que ens obliga, més que mai, a estar també a la seva altura. 

En realitat, podria fer un llistat llarguíssim de dones d’aquesta ciutat, potser no 
tan visibles, però totes elles imprescindibles, però significaria que només parlaria 
de dones en aquesta meva intervenció –que no estaria malament per una vegada–
, i tancaré aquest capítol dient que allò que jo recullo no són només les seves 
referències, sinó el mandat molt clar per treballar duríssimament i utilitzar tots els 
recursos possibles, també des de la institució, per fer més visibles les dones, 
perquè hi hagi reconeixement a les tasques que encara fan massivament les 
dones; i, en el meu cas, com la primera dona alcaldessa de la ciutat de Barcelona, 
treballar perquè deixi de ser un fet excepcional; i treballar especialment i de 
manera immediata, sense excuses, amb tots els recursos disponibles per fer tot el 
possible per eradicar la violència de gènere a la ciutat; combatre amb tots els 
recursos els maltractaments, i evitar d’una vegada els assassinats de dones, 
només pel fet de ser-ho. Una ciutat cosmopolita, democràtica i de futur com 
Barcelona no es pot permetre la violència de gènere, l’assassinat de dones que es 
continua produint senes cap mena de justificació. 

Si em permeteu una petita nota personal, voldria compartir el moment en què 
vaig saber que estimava bojament Barcelona i que, sens cap mena de dubte, era la 
meva ciutat i volia que ho continués sent; va ser quan, als inicis dels noranta, com 
a bona jove inquieta que s’ha de ser, la ciutat se’m feia petita, i només pensava a 
marxar, a veure món. Fruit d’aquest neguit, des de la universitat, fent els estudis 
de Filosofia, vaig aconseguir una beca per anar un any a estudiar a Milà, a Itàlia, 
un país que m’havia enamorat i encisat, que estimo moltíssim i amb el que tinc 
molts vincles. Va ser viure a Milà, que no és una ciutat especialment amable, per 
tenir claríssim que volia tornar ràpidament a Barcelona i que, aquesta, era la meva 
ciutat. 

De vegades passa, això. Quan t’allunyes de les persones estimades, dels llocs 
estimats, t’adones com d’imprescindibles són, de quina manera conformen la teva 
identitat, la teva manera de fer, el teu caràcter i com els necessites. Efectivament, 
en tornar de Milà, vaig tenir molt clar, sense cap mena de dubte, que aquesta era 
la meva ciutat i que ho seria per sempre. 

Per això, avui és un honor i un privilegi, que no tinc paraules per descriure, el 
fet de poder ser alcaldessa d’aquesta ciutat; perquè és el màxim honor a què es 
pot aspirar: procurar i tenir totes les eines al nostre abast per fer el millor per 
Barcelona i la seva gent. 

Vull explicar-vos també, per qui no em conegui, quins són els meus orígens, 
clarament populars i n’estic molt orgullosa. Estic molt orgullosa de ser filla 
d’emigrants; els meus avis paterns eren pastors en un petit poble molt pobre de 
Huesca, i fruit de la terrible postguerra van emigrar cap a la gran ciutat a servir en 
cases senyorials; i, amb gran esforç, van estalviar tota la vida per poder donar un 
futur millor als seus fills i als seus néts i neta. Igual com els avis materns, que van 
venir de Sòria buscant prosperitat, i gràcies a aquesta emigració, el meu pare i la 
meva mare es van conèixer a la ciutat i vaig néixer jo. 

Tot el meu reconeixement, doncs, per a aquests avis i àvies que tant van 
treballar; que es van deixar la pell per nosaltres, amb molt poc reconeixement, i 
que en el meu cas ara tots són morts, però m’hauria encantat que em poguessin 
veure avui aquí, perquè sé que per a ells seria importantíssim. 

També estic molt orgullosa d’un altre origen, un origen triat, que és el de 
l’activisme social.  

Malgrat que en algun sector, minoritari, ha estat considerat un fet de 
menysteniment el fet que provingui de moltes lluites, com la veïnal, la del dret a 
l’habitatge, la del drets humans, la democràcia, us dic que estic molt orgullosa de 
provenir d’aquestes lluites col·lectives que han permès ensenyar-nos que, 
efectivament, sí que es pot, i que es poden conquerir drets si ens ho creiem i 
lluitem pels nostres objectius. Coses que ens deien que eren impossibles, han estat 
possibles. 

Gràcies, per tant, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca; gràcies a la FAVB; 
gràcies a tants col·lectius d’aquesta ciutat en què jo he tingut l’honor i el privilegi 
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també de participar, i aprendre les coses més importants que es poden aprendre: 
que el nostre destí individual i col·lectiu és, en gran part, a les nostres mans. 

D’aquestes lluites i d’aquests col·lectius n’he tret els principals ensenyaments i 
aprenentatges, i m’emporto, també, un dels principals mandats que tinc, que és 
ser una alcaldessa a peu de carrer, que escolta sempre i que posa el diàleg davant 
de tot i amb tothom; però, alhora, ha de ser ferma, si cal, per exigir respecte per a 
aquesta ciutat i per a la seva gent sempre que calgui, perquè si estem aquí és 
perquè mai més hi hagi ciutadans de primera i de segona; si estem aquí és per 
aconseguir igualtat de tracte real per a tothom sense cap mena de privilegi, sense 
excepció. 

Jo sola, com us estic dient, no sóc ningú, absolutament ningú, i això no és falsa 
modèstia, és una cosa que he après en el dia a dia. Sóc una veïna, i sóc una part 
petitíssima, una mil·lèsima d’aquesta ciutat. Jo no sóc ningú i no seria on sóc si no 
hi hagués tants i tantes que ens han precedit al llarg dels segles, i si moltíssima 
gent no s’hagués deixat la pell, amb un esforç generós, invisible, amb un 
compromís inaudit, propi de superherois; de milers de persones que es van 
ajuntar, ara fa un any, per fer possible una candidatura com Barcelona en Comú. 
El meu agraïment profund, també, a aquests milers de persones que tots aquests 
mesos han treballat tant, sense esperar res més a canvi que la victòria de la gent 
comuna a la nostra ciutat. 

I gràcies també als deu regidors i regidores valentes que m’acompanyen a la 
llista, gent experta, gent amb moltíssimes capacitats, gent que no ha parat de 
treballar i gairebé no ha dormit durant aquests mesos, i que ha decidit fer un pas 
endavant i assumir una enorme responsabilitat al meu costat per fer possible el 
projecte d’una Barcelona en comú. 

Som nous entre cometes, som una candidatura que ha fet una cosa èpica que 
gairebé ningú no s’esperava en aquesta ciutat: fer una candidatura nova, que en 
poc temps aconsegueix guanyar les eleccions, ni més ni menys d’una ciutat tan 
important com Barcelona. Però en realitat, com deia, no som tan nous. Tots i totes 
nosaltres tenim llargues trajectòries com la que ara breument he esmentat; 
múltiples trajectòries, moltes experiències acumulades i moltíssimes lluites i el 
compromís de molta gent invisible que ens ha acompanyat en aquest procés. Així, 
som nous en algunes propostes, però en realitat som gent fortament arrelada a la 
ciutat i amb referents i amb valors molt clars. 

Si estem aquí és, sobretot, perquè és imprescindible una nova forma de 
governar; una nova forma de governar que, bàsicament, s’ha de caracteritzar 
perquè la gent sigui, de veritat, la protagonista. 

Ha quedat molt clar per disfuncions de les nostres institucions, per la distància 
que s’ha generat entre les institucions i la ciutadania, que votar cada quatre anys 
no és suficient per parlar d’una democràcia plena. Cal participació real, cal que la 
ciutadania pugui decidir quotidianament aquelles qüestions que l’afecten, i cal un 
projecte col·lectiu, ja que per a què Barcelona tingui èxit, aquí i al món, aquest 
èxit l’ha de tenir la seva gent; i perquè això sigui possible cal un projecte col·lectiu 
cal més àmpliament compartit possible; i com més gent, ens hagi votat o no, es 
faci seu aquest projecte, més garanties d’èxit tindrà, sense cap mena de dubte. 

El potencial més gran que té Barcelona, ho tenim molt clar, són els barcelonins i 
les barcelonines, és la seva gent. Mai més un ajuntament que governi d’esquena a 
la seva ciutadania. Volen anar encara més enllà, i volem obrir les portes d’aquest 
ajuntament a la seva gent, també les dels Districtes, i la de qualsevol edifici de la 
corporació. 

No té sentit una política, que es vulgui dir democràtica, que s’hagi de blindar, 
d’amagar i de protegir de la gent, que tingui por de la gent que ha de representar. 
Per tant, l’única estratègia d’èxit possible és la de l’obertura. 

Barcelona no només ha d’inspirar, sinó que també ha d’escoltar, sobretot ha 
d’escoltar molt més la seva gent, i ha d’implicar veïns i veïnes en l’aplicació, el 
disseny, en la implementació i en l’avaluació de les polítiques públiques, perquè 
això serà molt més democràtic, molt més just i, a més, serà molt més eficaç. La 
ciutadania té molt per aportar a la ciutat, ens ho ha fet saber en tots els barris, 
centenars d’entitats socials, i és moment que això es comenci a produir. 
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Alhora, som conscients de la complexitat de tot plegat, no som ingenus. Sabem 
que no serà fàcil, no només perquè hi hagi pluralitat en el consistori –aquesta, 
segurament, serà la menor de les dificultats–, sinó perquè hi ha interessos en joc, 
poders fortament consolidats fora de les nostres institucions; i perquè les mateixes 
institucions arrosseguen inèrcies des de fa molt de temps. Lògiques que requeriran 
un canvi de cultura política que no es fa d’un dia per a l’altre. 

I, alhora, vivim en temps d’altíssima exigència ciutadana, donada precisament 
per la decepció produïda els darrers temps. És moment que aquesta exigència es 
tradueixi en una activació ciutadana que acompanyi aquest govern sempre que 
calgui, empenyent, criticant, suggerint; que aquesta ciutadania es comprometi a 
ser absolutament crítica i molesta quan ens desviem del programa i dels objectius 
que ens han fet guanyar les eleccions, perquè és un contracte entre dues parts el 
que hem signat. 

Feu-nos fora –ho he dit altres vegades i ho repeteixo– si no fem el que hem dit 
que faríem, i allò que la ciutadania ens ha manat que fem; però, alhora, demanem 
a la ciutadania que sigueu conscients d’aquesta complexitat, que no es podrà fer 
tot el primer dia, que ens enfrontarem a alguns poders fortament constituïts a la 
ciutat i que, per tant, també haureu d’escoltar el govern ciutadà que ara ha sortit 
de les eleccions; i que quan fem una crida perquè necessitem que la ciutadania 
s’expressi amb claredat, ens escoleu i ens respongueu. 

Aquest és un compromís en les dues direccions. 
No confieu mai que us representem correctament; no confieu tan sols en la 

nostra virtuositat; poseu i posem les regles del joc d’un nou moment polític 
imprescindible i que ja no pot esperar més. 

Avui un dels nous alcaldes del canvi a l’estat, Xulio Ferreiro, a A Coruña, ha dit: 
“nosaltres, els càrrecs electes, som contingents; la ciutadania és l’única necessària 
i imprescindible. Mai més deixarem el poder només en mans de governants, aquí 
estem per fer-ho possible.” 

Ho hem dit altres vegades, però avui és un moment important per repetir-ho: 
no som demagogs, no som ingenus i som molt conscients que en el passat, amb 
diferents governs a la ciutat, s’han fet moltes coses bé. Però també és clar que 
s’han fet coses malament, i està claríssim que cal actualitzar les formes de fer 
política i, per tant, nosaltres som aquí per valorar moltes de les coses que s’han fet 
bé i per donar-los continuïtat, però, alhora, no hi som per repetir el de sempre, per 
fer el mateix de sempre; posarem la lupa a cada contracte, si cal; aixecarem 
catifes quan calgui, amb determinació i amb valentia. 

Volem un ajuntament amb parets de vidre, transparent de veritat. Perquè sense 
informació de qualitat i comprensible per a la ciutadania no hi ha democràcia 
possible. Alhora, ens comprometem amb l’exemplaritat i amb l’honestedat dels 
nostres regidors i regidores. 

Calen sous raonables, que siguin dignes, però que no siguin excessius. Cal 
limitar els mandats per evitar l’excessiva professionalització de la política. Cal 
rendició de comptes, no puntual sinó regular. Cal un compromís ferm i real contra 
les portes giratòries. És una exigència ciutadana, la gent espera això de tots 
nosaltres, no només de Barcelona en Comú, dels membres que integrarem el 
govern de la ciutat, sinó que farem aquesta proposta extensiva a tots els grups 
municipals, perquè creiem que aquesta demanda ciutadana és massiva, i un 
compromís de moltes de les forces que s’han presentat a les eleccions. Per tant, 
crec que és una de les prioritats amb què hem de demostrar a la ciutadania que, 
efectivament, som capaços de col·laborar des del primer dia. 

Vull no tenir cap dubte que hi haurà unanimitat en aquesta qüestió, perquè no 
pot ser d’una altra manera, i perquè està en joc la legitimitat de les nostres 
institucions i, en concret, de l’ajuntament de Barcelona. 

Vull enviar un missatge especial, també, als treballadors i les treballadores 
d’aquesta casa. Hi han hagut rumors confusos, i vull donar un missatge 
contundent aprofitant la visibilitat del dia d’avui. Sabem que els treballadors i 
treballadores d’aquesta casa no només són excel·lents professionals, sinó que són 
els realment imprescindibles. Que els càrrecs electes passem per aquí, però que hi 
ha treballadors i treballadores municipals, milers i milers, que fan que cada dia 
aquest ajuntament i la mateixa ciutat funcioni el millor possible. 
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Volem comptar amb vosaltres, amb la plena confiança que sou qui millor coneix 
què cal millorar, què falla i què cal potenciar. I, per tant, la nostra arribada no 
encetarà cap procés de depuració ni de marginació de ningú, de manera sectària, 
ni tampoc cap procés de clientelisme ni d’amiguisme partidista. Creiem cent per 
cent en la professionalitat d’aquesta plantilla, i per això és obligatori comptar amb 
tots i totes vosaltres.  

Per a nosaltres, en coherència amb això, serà una prioritat, no només mantenir, 
sinó millorar i dignificar en la mesura del possible les condicions laborals en l’ampli 
sentit de la paraula, especialment en els casos que hem denunciat fermament com 
un dels principals temes a treballar a l’ajuntament de Barcelona, on s’ha de donar 
la màxima exemplaritat. I, per tant, cal fer el possible per revertir moltes 
externalitzacions de serveis bàsics que s’han posat en marxa; i, mentre no es 
puguin remunicipalitzar serveis bàsics, cal garantir que en aquestes 
externalitzacions es compleixen els drets laborals més bàsics, cosa que avui no 
s’està produint. 

I vull llançar el missatge als treballadors i treballadores municipals que ens 
tindran al seu costat i que tindrem com a prioritat dignificar les condicions laborals 
de tots i cadascun dels treballadors i treballadores d’aquesta casa. 

I ara torno a Barcelona. Barcelona és la nostra prioritat, ho reiterem: Barcelona i 
la seva gent és la prioritat. 

Però Barcelona no està aïllada, existeix en un context polític i territorial, i crec 
que és imprescindible en un dia com avui fer un esment encara que sigui breu. 
Sens dubte, la ciutat avui ja és metropolitana, no és un desig, no és un horitzó, 
sinó que és un fet. Avui, la ciutat, és metropolitana. 

Cal tenir una relació de generositat social, econòmica i ambiental amb els 
diferents municipis i ciutadans de l’àrea metropolitana; entre l’àrea metropolitana i 
la capital. 

Cal que siguem conscients dels efectes i dels impactes cada cop més grans que 
generem en aquest entorn, que també cada cop és més gran; i que pensem 
col·lectivament les polítiques en clau metropolitana consorciada amb la resta de 
corporacions i ciutadans de l’àmbit metropolità. 

I ha molts temes clau a l’àrea metropolitana, i per això tinc el propòsit de ser 
també la presidenta de l’Àrea Metropolitana, i de formar-hi un govern ampli de 
consens, perquè moltes de les polítiques clau de la ciutat són en aquest àmbit; des 
de les polítiques ambientals, les econòmiques, turisme, transport i mobilitat, el 
combat contra la contaminació... es poden dur a terme només des de l’òptica 
metropolitana. 

Tenim reptes immediats més enllà d’aquests grans temes que fa temps que es 
treballen a l’Àrea Metropolitana, i que no només són més col·laboració amb les 
diferents administracions implicades, sinó aconseguir, també, més transparència i 
més participació ciutadana real. Hem d’anar cap a un horitzó més democràtic a 
l’Àrea Metropolitana, i m’ofereixo personalment a encapçalar aquesta nova etapa. 

D’altra banda, Barcelona és una ciutat referent al món, però és, sens dubte, 
capital de Catalunya.  

Evidentment, avui anirem a visitar el President Mas, i hi anirem amb el missatge 
de voluntat clara i ferma de col·laboració amb el govern de la Generalitat de 
Catalunya, i voldrem dir personalment al Sr. Mas que pot comptar amb la lleialtat 
institucional d’aquesta alcaldessa. 

Ara bé, exigim alhora una relació d’igual respecte, on Barcelona no sigui 
menystinguda. Nosaltres volem presentar el nostre respecte al President Mas, però 
volem dir-li, també, que no podem permetre que Barcelona sigui menystinguda, 
que té urgències, per exemple, en l’àmbit social, i requereix tots els recursos 
compromesos, i que la Generalitat faci efectives les seves competències en temes 
tan clau com, per exemple, educació i sanitat. 

Al mateix temps, tenim una relació institucional amb el govern espanyol, i 
haurem de posar-nos-hi en contacte aviat, perquè, efectivament, hi ha molts 
temes fonamentals a la ciutat en què l’estat té un paper clau, i també està fent 
deixadesa de les seves funcions. Ho està fent amb la política d’ajustament 
pressupostari, amb inversions pendents que mai no arriben, com les de Rodalies, 
com La Sagrera, aquesta gran ferida oberta a la ciutat, que no pot esperar més. 
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Barcelona, com deia, és la capital de Catalunya i, en aquest sentit, també li 
direm al President Mas que li proposem anar junts a parlar amb l’estat per exigir 
aquestes inversions llargament promeses i que no arriben, i que són de justícia 
tant a Barcelona com a Catalunya; però també, per exigir més i millor democràcia, 
i el respecte pel dret a decidir. 

Perquè la Barcelona democràtica que volem, capital de Catalunya, ha de ser 
motor i liderar un procés constituent català per aconseguir la sobirania real. Hi ha 
un amplíssim consens social, des de moltes diferències i molts matisos dins de la 
mateixa candidatura que ens ha portat fins aquí, Barcelona en Comú, on han estat 
sempre presents. Però des de les diferències i els posicionaments diversos, hi ha 
un amplíssim consens social: Catalunya ha de poder decidir el seu futur, amb 
respecte per les diferents institucions i territoris, però des de la llibertat 
inqüestionable en una societat democràtica. 

Ho he dit, per a nosaltres és un orgull que Barcelona sigui una ciutat referent al 
món, una ciutat amb projecció internacional. Sabem, també, que hi ha moltíssimes 
altres ciutats, que no existeix la ciutat perfecta, perquè la ciutat democràtica, per 
definició, és imperfecta, conflictiva, en permanent construcció, i això no ha de ser 
quelcom negatiu. 

Però no havent-hi ciutats perfectes, hi ha moltes altres ciutats que estan 
treballant quotidianament per millorar la realitat dels seus veïns i veïnes, i que 
estan fent molts projectes i accions innovadores, petites i grans, però que 
demostren que, efectivament, es pot avançar en drets i en democràcia des del 
municipalisme. 

I amb aquestes ciutats, nosaltres hi voldrem teixir totes les aliances. De fet, per 
a l’elaboració del programa hem tingut en compte infinitud d’exemples que s’estan 
donant en tota mena de països i continents, Bogotà, Berlín, París, Grenoble, Àtica, 
Milà, Nova York, i tantes altres ciutats. 

Vull fer una menció especial, com ja s’ha fet precedentment, a l’Europa del sud, 
on s’està vivint aquesta onada de canvi que també s’està produint a Barcelona. 
Barcelona no és una ciutat aïllada, tampoc, en el seu desig de més i millor 
democràcia. I tenim la il·lusió de poder contribuir, i fins i tot liderar, a la creació 
d’una xarxa de ciutats pel canvi democràtic des del sud d’Europa, comptant amb 
molts processos similars que s’estan produint a casa nostra, a Catalunya, a l’estat, 
a Grècia i molts altres països.  

Volem fer aquesta xarxa de ciutats democràtiques, per exemple, per fer front a 
amenaces reals i concretes que estan en el nostre futur immediat com pot ser la 
intenció de la Unió Europea, profundament antidemocràtica i malauradament amb 
el suport de diferents partits de govern a casa nostra, de signar el Tractat de lliure 
comerç (TTIP) entre la UE i Estats Units. Tractats com aquest són una amenaça 
concreta per a la sobirania real, per a la democràcia, per a la garantia dels drets i, 
per tant, Barcelona ha de ser una ciutat ferma que encapçali la lluita col·lectiva 
contra aquest tractat. 

També aprendrem i seguirem amb molta atenció molts processos de canvi com 
els que s’estan donant a l’Amèrica Llatina, com l’exemple que ha donat Pepe 
Mujica, a qui vam tenir l’honor de saludar recentment; governants de molts llocs 
que estan demostrant que es pot manar obeint, amb humilitat, amb austeritat, 
amb transparència i donant exemple.  

Per tant, també tindrem aquests referents per recordar-nos i demostrar-nos 
cada dia que, efectivament, sí que es pot. 

Vull fer, en aquest context internacional, una salutació molt especial a moltes 
ciutats properes, catalanes, com Badalona, com Terrassa, on s’està expressant 
aquesta voluntat de canvi i aquest desig de la ciutadania de coresponsabilitzar-se 
per aconseguir més i millor democràcia. 

Vull saludar especialment a la nova alcaldessa Manuela Carmena, a qui convido 
des de ja a visitar la nostra ciutat. Ha estat una enorme alegria que una dona 
també justa, amable, humil, treballadora com Manuela Carmena pugui ser la nova 
alcaldessa de Madrid; és un grandíssim senyal d’esperança per a moltes altres 
ciutats. 
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També vull saludar Joan Ribó, el nou alcalde de València; també a Xulio 
Ferreiro, el nou alcalde de La Corunya, i a molts altres, afortunadament, de moltes 
ciutats que han optat clarament pel canvi. 

No em vull allargar massa més, així que vull dir només algunes paraules més 
sobre quin futur volem. 

Aquest context internacional també és important, no només per teixir aliances, 
sinó perquè a ningú no se li escapa que ara mateix estem en un moment en què es 
rediscuteix l’agenda urbana global. La immensa majoria de la població –fa temps a 
casa nostra però també a tota Europa, i ara és una dinàmica global planetària– ha 
emigrat a les ciutats buscant noves i millors oportunitats. 

I les grans ciutats s’estan convertint en llocs d’oportunitats, però també de 
grans amenaces i de disfuncions; i ara mateix, com les ciutats s’han generat 
també a casa nostra, tenen un disseny absolutament insostenible en termes 
ecològics. Per tant, cal repensar profundament, si ens creiem que volem deixar 
una ciutat millor, possible i viable per als nostres fills i filles, ens ho hem de 
prendre seriosament, ser coherents i hem d’afrontar els reptes i les amenaces del 
canvi climàtic i de la nova agenda urbana. I Barcelona crec que té tots els 
ingredients en el seu teixit associatiu, en la seva ciutadania, en el seu teixit 
empresarial, cultural, per ser pionera i per liderar aquesta nova agenda urbana que 
cal proposar a escala global. 

Nosaltres ja ho hem dit al llarg de la campanya i, per tant, no cal que entri ara 
en detall, però em sembla que això s’ha de basar en quatre grans àrees prioritàries 
a partir de les quals proposarem els grans pactes a tots els grups de l’oposició. 
Evidentment, tots estem d’acord que cal generar nous llocs de treball, que cal fer 
front a la tragèdia de les més de cent mil persones aturades que tenim avui a la 
ciutat; i no només generar llocs de treball, sinó que siguin de qualitat; i una lluita 
activa i real contra la precarietat que avui s’ha disparat a la nostra ciutat, com en 
moltes altres malauradament. I això vol dir comprometre’s realment amb totes les 
capacitats de l’Ajuntament, per exemple per estar al costat de lluites com la dels 
vaguistes de Movistar, a qui també hem expressat el nostre suport; i per fer que 
l’ajuntament de Barcelona demostri amb el seu exemple que es pot fer molt més 
del que s’ha fet fins ara en polítiques laborals, per exemple intervenint de manera 
immediata en la situació de conflicte de l’Auditori de Barcelona, o al Liceu, on 
també hi ha una precarització absolutament inassolible per a una ciutat 
democràtica. 

Però no només haurem de lluitar contra la precarietat, com es pot fer des del 
primer dia perquè hi ha prou competències per fer-ho, encara que no tot depengui 
de la ciutat de Barcelona i de la competència municipal. Cal apostar, també, en la 
nova agenda urbana global, per nous sectors estratègics; no es tracta de generar 
activitat econòmica a cegues, indiscriminada, deixant la iniciativa privada que 
decideixi quina ha de ser la manera de generar economia i ocupació, sinó que cal 
més lideratge públic, amb una idea clara de quina ciutat volem i necessitem. Per 
això cal apostar per nous sectors estratègics de manera decidida, com pot ser la 
rehabilitació urbana i energètica; com és i ha de ser molt més el comerç de 
proximitat, que no només genera ocupació sinó que cohesiona els nostres barris; 
com és el servei a les persones més vulnerables; com és l’economia social i 
cooperativa; com són les energies renovables; com són, sí, les noves tecnologies, 
però no en abstracte sinó amb aplicacions socials. 

Cal també avançar de manera decidida, sense excuses, de manera immediata, 
en els drets socials. Una ciutat democràtica ha de fer l’impossible, i ha de destinar 
tots els recursos necessaris, a garantir el dret a l’habitatge, a acabar amb la xacra 
i la vergonya dels desnonaments que Barcelona continua encapçalant en totes les 
estadístiques. 

Acabar amb la pobresa energètica que afecta el 10% de les llars de Barcelona 
garantint l’accés als subministraments bàsics; garantint el dret a l’alimentació, a 
l’educació, a la sanitat. 

I vull fer una menció especial, entre aquests drets, a la cultura; perquè 
Barcelona té un teixit molt ric i plural, ha estat protagonista en molts moments de 
canvi, que ara necessitem més que mai. Que els darrers anys s’ha trobat amb 



NÚM. 28 20-10-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 4989 
 

unes pràctiques institucionals que han tendit a la mercantilització o a la utilització 
partidista de la cultura.  

Cal canviar radicalment aquesta relació de les institucions amb el teixit cultural, 
perquè tenim una tasca comuna històrica a fer, que és que, més enllà del canvi 
polític –que no deixa de ser anecdòtic– cal un canvi cultural. Els canvis de veritat 
són culturals, de valors, de prioritats; i per això, necessitarem el teixit cultural 
d’aquesta ciutat. 

Ho he dit ja, i no m’aturo, tenim una altra prioritat que no pot esperar, que és 
més i millor democràcia, i això vol dir transparència real, vol dir participació real, 
descentralització; vol dir poder real als barris i als districtes per decidir quines han 
de ser les seves prioritats; i, també, cal que treballem per una ciutat realment 
amable, on treballem per polítiques d’ecologia, d’urbanisme a escala humana, 
redistributiu, per unes polítiques de mobilitat justes i sostenibles. Volem més verd i 
menys gris, més pedals i menys motors, més terra i menys asfalt, menys soroll. 
Avui, reduir la contaminació atmosfèrica és un imperatiu que no pot esperar més; 
es produeixen més de tres mil cinc-centes morts prematures vinculades 
directament a la contaminació, i això ens ha de mobilitzar immediatament per 
revertir-ho. 

Com he dit, volem que Barcelona sigui un referent mundial, no només una 
marca. Està bé que la ciutat sigui coneguda com a referent d’activitat econòmica, 
això ens agrada; però volem que sigui una economia justa i democràtica.  

I continuarem treballant perquè Barcelona sigui referent en coses en què ja fa 
molt de temps que treballa, i en què ha treballat molta de la gent aquí present, 
com és la innovació, el fet que sigui capdavantera en l’àmbit tecnològic. Però 
volem també que Barcelona sigui referent en una nova forma de governar, en la 
garantia de drets fonamentals; per exemple, fent el que calgui perquè es tanqui el 
centre d’internament a la nostra ciutat; perquè mai més hi hagi cap persona 
il·legal a Barcelona, perquè només hi hagi ciutadans, veïns i veïnes de pla dret, 
sense diferències. 

Volem que Barcelona sigui referent per cuidar, i no només això, sinó també per 
escoltar els més petits i la seva gent gran, de qui necessitem també la seva 
experiència per fer la ciutat que volem. 

Volem que Barcelona sigui referent perquè sigui una ciutat d’oportunitats per a 
tothom, i no només per a uns pocs; i que la nostra gent jove no hagi de marxar 
per tenir un futur; i que els qui han hagut de marxar per polítiques injustes que els 
prometien només precarietat, gairebé semiesclavitud, puguin tornar, perquè els 
necessitem per construir la ciutat del futur. 

Ha arribat, doncs, l’hora de passar de les paraules als fets valents; caldrà 
coratge, i que siguin els ciutadans i ciutadanes qui jutgin si finalment haurem 
tingut prou coratge o no. 

Acabo dient una cosa que considero fonamental els darrers anys, i és que no 
només necessitem un canvi polític i un canvi cultural, sinó que és un moment en 
què necessitem un canvi d’estat d’ànim.  

Volem ser, també, el govern de l’alegria; volem ser el govern de l’afirmació de la 
vida. 

Venim de temps molt difícils; la crisi ens ha sumit en un estat de preocupació, 
d’enuig, de desànim, d’angoixa, de depressió. Ens han fet creure, des de diferents 
llocs de poder, que teníem la culpa del que ens passava, però una part cada cop 
creixent de la societat ens hem negat a acceptar-ho. Hem dit que no era cert; hem 
dit que sí que es podia, i hem demostrat que, efectivament, sí que es podia. 

Ara cal que Barcelona recobri totalment aquesta il·lusió que s’ha començat a 
gestar en la seva ciutadania, en les seves entitats i col·lectius; cal recobrar el 
somriure, cal recobrar el suport mutu; cal recobrar el somni col·lectiu, l’ambició; 
l’orgull de ser veïns i veïnes d’una ciutat que lluita per ser més justa i més 
democràtica. 

Deixeu-me acabar enviant un missatge molt especial i destacat a tota aquella 
gent que, citant Goytisolo, en algun moment ha dit “No puedo más y aquí me 
quedo”. 

Jo us puc dir que durant molts moments, molts dies, els darrers anys he vist 
coses increïbles; gent petita, gent aparentment insignificant, gent que semblava 
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minúscula, l’he vista aixecar-se del no-res, sense diners, sense poder, però 
comptant amb l’ajuda dels altres. He vist aquesta gent petita fer-se enorme i 
vèncer Goliat; i demostrar que allò que ens deien que era impossible, era 
perfectament possible i només era qüestió de convicció i de persistència. 

No torneu, no tornem a abaixar els braços, i creieu-me si us dic que sí que es 
pot; i que totes i tots plegats ens en sortirem d’aquests moments difícils.  
Barcelona serà només allò que vulgui i es proposi ser; i això està, afortunadament, 
a les nostres mans. Aquesta és la millor notícia. 

Moltíssimes gràcies! 
 
Finalment, la Banda Municipal interpreta l'himne "Els Segadors", el qual canten, 

dempeus, el Consistori i el públic assistent.  
 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

dinou hores i cinquanta-set minuts. 
 

 
 

Acta de la sessió extraordinària del 14 de juliol de 2015, aprovada el 2 
d’octubre de 2015 

 
Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia catorze 

de juliol de dos mil quinze, s'hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en sessió 
extraordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. 
Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde, Gerardo Pisarello 
Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i 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, Josep Ma. 
Montaner Martorell, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, 
Sònia Recasens i Alsina, Antoni Vives i Tomàs, Teresa M. Fandos i Payà i Jaume 
Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i 
Molist, Francina Vila i Valls, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia 
Sierra Infante, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Alfred 
Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, 
Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni i Cuadrado, 
Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol i Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto 
Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, Maria José Lecha 
González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa, assistits pel Secretari 
General, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

Hi és present l'Interventor Municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les nou 

hores i quaranta minuts. 
 
La Sra. Alcaldessa obre la sessió saludant els membres del Consistori i la 

ciutadania que els segueix per streaming, i aprofita per agrair especialment el 
suport del Secretari, de l’Interventor i del personal de la Casa, que fan possible el 
bon funcionament del Ple i de la resta d’activitats quotidianes. 

Seguidament, fa notar que ha decidit d’assumir personalment la presidència del 
Ple, tal i com havien fet tradicionalment tots els alcaldes fins al darrer mandat, 
valorant que té l’honor de ser la primera alcaldessa de la ciutat de Barcelona i, en 
aquest sentit, considera important la visibilització d’aquest fet històric, alhora que 
expressa la seva voluntat d’esforçar-se en aquest paper. 

Subratlla que es compromet fermament a complir amb el reglament, amb 
responsabilitat i amb equitat, i a no abusar en cap cas del rol que se li atorga pel 
fet de presidir el Ple. 

Tot seguit, recorda que els portaveus dels grups municipals han acordat que la 
sessió es desenvoluparà amb la presentació i votació dels diferents punts de l’ordre 
del dia, amb un únic debat sobre el conjunt de cartipàs municipal, amb un temps 
màxim de deu minuts per al govern municipal i per a cadascun dels Grups. 
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Informa que els Grups disposen de la relació de decrets dels quals es dóna 
compte en el primer punt de l’ordre del dia, i que estan a la seva disposició per si 
els volen consultar. 

A continuació fa un resum succint dels acords de cartipàs que se sotmeten a 
votació. En primer lloc es refereix a la proposta de creació de quatre comissions 
del Consell Municipal i els seus àmbits d’actuació. Precisa que la proposta ha estat 
acordada pels grups municipals, i seguidament pregunta el sentit del vot a 
cadascuna de les formacions que componen el Consistori. 

 
1) DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CARTIPÀS I ALTRES COMUNICACIONS 

 
1. Dintre d’aquest capítol, primer es comuniquen al Plenari els escrits de 

constitució dels Grups polítics municipals i dels seus representants, en virtut dels 
quals queden constituïts de la següent manera: 

 
Grup Polític Municipal Barcelona en Comú: Queda integrat pels Ims. Srs. 

Regidors i Imes. Sres. Regidores següents: Ada Colau Ballano, Gerardo Pisarello 
Prados, Laia Ortiz Castellvi, Jaume Asens Llodrà, Janet Sanz Cid, Raimundo Viejo 
Viñas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pèrez Castaño, Mercedes 
Vidal Lago i Josep Ma. Montaner Martorell. Designa: Presidenta, la Ima. Sra. Ada 
Colau Ballano; Portaveu, la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellvi; i Portaveu Adjunt, l’Im. 
Sr. Jaume Asens Llodrà. 

 
Grup Polític Municipal de Convergència i Unió: Queda integrat pels Ims. Srs. 

Regidors i Imes. Sres. Regidores següents: Xavier Trias i Vidal de Llobatera, 
Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Antoni Vives i Tomàs, Maite 
Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i 
Galbis, Mercè Homs i Molist i Francina Vila i Valls. Designa: President, l’Im.. Sr. 
Xavier Trias i Vidal de Llobatera; Portaveu, l’Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello; i 
Portaveu Adjunta, la Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina. 

 
Grup Polític Municipal de Ciutadans: Queda integrat pels Ims. Srs. Regidors i 

Imes. Sres. Regidores següents: Carina Mejias Sanchez, Sonia Sierra Infante, 
Maria Magdalena Barcelo Verea, Santiago Alonso Beltran i Francisco Sierra Lopez. 
Designa: Presidenta, la Ima. Sra. Carina Mejias Sanchez; Portaveu, l’Im. Sr. 
Francisco Sierra Lopez; i Portaveu Adjunta, la Ima. Sra. Maria Magdalena Barcelo 
Verea. 

 
Grup Polític Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: Queda integrat pels 

Ims. Srs. Regidors següents: Alfred Bosch i Pascual, Juan José (Juanjo) Puigcorbé I 
Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol i Jordi Coronas i 
Martorell. President, l’Im.. Sr. Alfred Bosch i Pascual; Portaveu, l’Im. Sr. Jordi 
Coronas i Martorell; i Portaveu Adjunta, la Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés. 

 
Grup Polític Municipal Socialista: Queda integrat pels Ims. Srs. Regidors i Imes. 

Sres. Regidores següents: Jaume Collboni i Cuadrado, Carmen Andrés Añón, 
Daniel Mòdol i Deltell i Montserrat Ballarín Espuña. President, l’Im.. Sr. Jaume 
Collboni i Cuadrado; Portaveu, la Ima. Sra. Carmen Andrés Añón; i Portaveu 
Adjunta, la Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña. 

 
Grup Polític Municipal del Partit Popular de Catalunya: Queda integrat pels Ims. 

Srs. Regidors i Imes. Sres. Regidores següents: Alberto Fernández Díaz, Ángeles 
Esteller Ruedas i Xavier Mulleras Vinzia. Designa: President, l’Im.. Sr. Alberto 
Fernández Díaz; Portaveu, la Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas; i Portaveu Adjunt, 
l’Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia. 

 
Grup Polític Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular - Capgirem Barcelona: 

Queda integrat pels Ims. Srs. Regidors i Imes. Sres. Regidores següents: Maria 
José Lecha González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa. Presidenta, 
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la Ima. Sra. María José Lecha González; Portaveu, la Ima. Sra. Maria Rovira i 
Torrens; i Portaveu Adjunt, l’Im. Sr. Josep Garganté i Closa. 

 
Després, en compliment de l’article 63.1 del Reglament d’Organització i 

Administració Municipal, es COMUNIQUEN els decrets de l’Alcaldia següents: 
 
2. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomena Tinents/es d’Alcalde. 
 
3. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomena els membres de la 

Comissió de Govern i el seu règim de funcionament. 
 
4. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que aprova l’estructura de la 

direcció política i administrativa de l’administració municipal executiva, i les 
delegacions genèriques d’àrees.  

 
5. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que designa els regidors/es de 

Districte. 
 
6. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que delega competències en la 

Comissió de Govern. 
 
7. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que delega en els tinents/es 

d’Alcalde i els presidents/es dels Grups Polítics Municipals la facultat d’autoritzar 
matrimonis civils al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
8. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que delega en els regidors/es la 

facultat d’autoritzar matrimonis civils. 
 
9. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que delega competències en el 

primer Tinent d’Alcalde 
 
10. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que delega competències en la 

quarta Tinenta d’Alcalde. 
 
11. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que delega competències en la 

Regidora de Mobilitat. 
 
12. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que delega competències en el 

Regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme. 
 
13. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que delega competències, en 

matèria de gestió econòmica, en el Gerent Municipal, Gerent de Presidència i 
Economia i estructura executiva annexa al Decret.  

 
14. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que delega competències, en 

matèria de contractació, en el Gerent Municipal i en l’estructura executiva annexa 
al Decret. 

 
15. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que designa president/es i 

vicepresident/es en diferents Organismes Autònoms Municipals i Entitats Públiques 
Empresarials.  

 
16. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que estableix la nova organització 

executiva de les gerències municipals. 
 
17. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que cessa diferents llocs 

gerencials. 
 
18. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que cessa personal directiu. 
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19. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que cessa personal eventual. 
 
20. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomena el Sr. Jordi Martí 

Grau com a Gerent Municipal. 
 
21. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomena el Sr. Amadeu 

Recasens i Brunet com a Comissionat de Seguretat. 
 
22. Decrets d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomenen personal d’alta 

direcció. 
 
23. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomena i adscriure, de forma 

provisional, personal directiu. 
 
24. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que nomena personal eventual. 
 
25. Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, que assigna funcions de Gerent. 
 
26. Decret d’Alcaldia, de 19 de juny de 2015, de Delegació en la Gerència 

Municipal, en les Gerències Sectorial i de Districtes i en la Gerència de Recursos 
Humans i Organització diferents atribucions en matèria de gestió i administració de 
personal. 

 
27. Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que comunica al Plenari del 

Consell Municipal, pel seu assabentament, la constitució de la Junta de Portaveus 
així com la seva composició. 

 
28. Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en l’Im. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados la resolució dels recursos administratius que s’interposin contra 
actes dictats per l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid en matèries pròpies de l’àmbit material 
de la Quarta Tinència d’Alcaldia, tant si aquests han estat adoptats en la seva 
qualitat de Quarta Tinenta d’Alcalde, com en la seva qualitat de Regidora del 
Districte de Nou Barris. 

 
29. Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en la Quarta Tinenta 

d’Alcalde, la resolució dels recursos administratius que s’interposin contra els actes 
dictats per l’Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, tant en la seva qualitat de Primer 
Tinent d’Alcalde com en la seva qualitat de Regidor del Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi. 

 
30. Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en la Quarta Tinenta 

d’Alcalde, diferents atribucions en matèria de medi ambient i de patrimoni i 
modifica diferents apartats del decret de l’Alcaldia de 13 de juny de 2015 
(S1/D/2015-1899). 

 
31. Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en la Regidora de 

Mobilitat diferents atribucions en matèria de mobilitat i transport. 
 
32. Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en el Gerent de 

Presidència i Economia les resolucions necessàries per fer efectiva la subvenció als 
quioscos de premsa de les Rambles, pels ingressos municipals derivats de 
l’exposició publicitària dels suports existents als esmentats quioscos, inclosa 
l’autorització, disposició i obligació de la despesa corresponent.  

 
33. Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en el Gerent 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat les atribucions següents: En matèria d’execució 
de sentències: Adoptar les resolucions que corresponguin per a l’execució de 
sentències en matèria urbanística, prevenció i control ambiental de les activitats, 
espectacles públics, establiments de concurrència pública i locals de prestació de 
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serveis sexuals, així com també en matèria de mobilitat, en les matèries no 
transferides als Districtes i no atribuïdes a cap altre òrgan. 

 
34. Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en el Gerent 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat diferents atribucions en matèria de mobilitat. 
 
35. Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en el Gerent Adjunt 

d’Urbanisme diferents atribucions en matèria d’urbanisme i activitats. 
 
36. Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en el cap de la 

Guàrdia Urbana la facultat de concedir i retirar les targetes per a la utilització 
d’armes de la categoria quarta, contemplada en l’article 105 del Reial Decret 
137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’Armes. 

 
37.  Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en el President 

de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona la facultat de dur a terme els actes 
de tota mena que calguin per a la recuperació de béns de domini públic adscrits al 
Servei de mercats zonals i especials, inclosos els desnonaments administratius. 

 
38. Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en el Sr. Conrad 

Casas Segalà, gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, la signatura del 
contracte que formalitza l’adjudicació a l’Agència de Salut Pública de Barcelona de 
la contractació de laboratoris per a la realització, durant l’any 2015, d’assaigs 
analítics de mostres de diferents productes alimentaris importats de tercers països, 
recollits pels serveis d’Inspecció de Sanitat Exterior. 

 
39. Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que delega en l’estructura 

executiva diferents atribucions en matèria de subvencions. 
 
40. Decret de l’Alcaldia, de 25 de juny de 2015, que assigna, de forma 

transitòria des de 13 de juny fins al 30 de juny de 2015, el següent règim de 
dedicació als/a les regidors/es de l’Ajuntament de Barcelona als efectes de la 
corresponent retribució en les quanties vigents fins aquest moment: - Els regidors 
Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas i l’Im. Sr. Josep Garganté Closa percebran les 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels 
que formin part. - La resta de 39 de regidors/es exerciran el seu càrrec amb règim 
de dedicació exclusiva. 

 
41. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que proposa a la Junta General 

de Fira 2000, SA la designació de representants de l’Ajuntament de Barcelona al 
seu Consell d’Administració. 

 
42. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que designa membres de la 

ponència tècnica de la Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona. 
 
43. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que primer.- esmena el punt 

setè del Decret de l’Alcaldia de 13 de juny sobre la nova organització executiva de 
les gerències municipals, en el sentit que els òrgans que s’amortitzen són: la 
Gerència Adjunta de Coordinació d’Empreses i Entitats Municipals; la Gerència 
Adjunta de Coordinació Territorial; la Gerència de Cultura, Coneixement, 
Creativitat i Innovació; la Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports; la 
Gerència d’Hàbitat Urbà; la Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació; la Direcció 
de Supervisió Estratègica; el Departament de Supervisió; l’Oficina de l’Arquitecte 
en Cap; i l’Oficina Tècnica Barcelona Pirineu 2026. Segon.- esmena l’annex 1 i 2 
del Decret de l’Alcaldia de 13 de juny sobre la nova organització executiva de les 
gerències municipals, tal com es detalla en els annexos.  

 
44. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2015 (S1/D/2015 2163), que nomena 

i adscriu de forma provisional personal directiu. 
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45. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que nomena personal eventual 
amb efectes 1 de juliol de 2015. 

 
46. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que deixa sense efectes 

l’assignació de les funcions com a gerent de l’Institut Mpal. Barcelona Esports al 
Sr. Fernando Pindado Sánchez; deixa sense efectes l’assignació de funcions con a 
gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica a la Sra. Marta Clari Padrós i nomena a 
la Sra. Marta Clari i Padrós en el càrrec de gerent de l’Institut Municipal Barcelona 
Esports. 

 
47. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que cessa, amb efectes 30 de 

juny de 2015, personal eventual. 
 
48. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que cessa amb efectes 30 de 

juny de 2015, com a personal d’alta direcció, el Sr. Carles Arias Casal en el càrrec 
de Gerent de Recursos Humans i Organització. 

 
49. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que cessa amb efectes 30 de 

juny de 2015, la Sra. Marta Clari Padrós, en el càrrec de Gerent de Coordinació i 
Recursos. 

 
50. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que cessa amb efectes 30 de 

juny de 2015, com a personal d’alta direcció, el Sr. Carles Esquerra Coromina, en 
el càrrec de Gerent del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. 

 
51. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que nomena com a personal 

d’alta direcció la Sra. Amalia Ganga Viñes, en el càrrec de gerent del Districte de 
Sarrià-Sant Gervasi. 

 
52. Decret de l’Alcaldia, de 30 de juny de 2015, que faculta provisionalment a la 

Sra. Elena Pérez Fernández, Directora de Serveis de Gestió i Recursos Laborals, 
per dur a terme les actuacions atribuïdes, mitjançant decret d’Alcaldia de 19 de 
juny de 2015, al Gerent de Recursos Humans i Organització, fins la provisió de 
l’esmentada plaça. 

 
53. Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2146), que nomena el 

Sr. Manuel Constacio Simarro Contreras, com a personal eventual, en el lloc de 
Director d’Alcaldia. 

 
54. Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2160), que nomena la 

Sra. Silvia González Laa, com a personal eventual, i l’adscriu a la Direcció 
d’Alcaldia. 

 
55. Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2147), que nomena el 

Sr. Aitor Hernández Carr, com a personal eventual, i l’adscriu a la Direcció 
d’Alcaldia.  

 
56. Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2155), que nomena la 

Sra. Àgueda Bañón Pérez, personal eventual, com a Directora de Comunicació. 
 
57. Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2148), que modifica 

l’adscripció de la Sra. Marta Guinart Presas i l’adscriu a la Direcció Tècnica de 
Premsa. 

 
58. Decret d’Alcaldia d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2158), que nomena la 

Sra. Yolanda Viñals Verdes, com a personal eventual, i l’adscriu a la Direcció 
Tècnica de Premsa.  
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59. Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2153), que nomena el 
Sr. Eloi Badia Casas, personal eventual, com a Cap de Gabinet de la primera 
Tinència d’Alcaldia. 

 
60. Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2149), que modifica 

l’adscripció del Sr. Gabriel Losada García i l’adscriu com a Cap de Gabinet de la 
segona Tinència d’Alcaldia. 

 
61. Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2150), que modifica 

l’adscripció de la Sra. Laia Herrera Pujol i l’adscriu a la segona Tinència d’Alcaldia. 
 
62. Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2142), que modifica 

l’adscripció del Sr. Roger Clot Duñach i l’adscriu com a Cap de Gabinet de la quarta 
Tinència d’Alcaldia. 

 
63. Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2161), que nomena la 

Sra. Vanesa Valiño Esparducer com a personal eventual, i adscripció a la Regidoria 
d’Habitatge. 

 
64. Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2162), que nomena el 

Sr. Alvaro Nicolas Loscos com a personal eventual, i adscripció a la Regidoria de 
Mobilitat. 

 
65. Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2159), que cessa, com a 

personal eventual, per renúncia el Sr. Pere Ferrer Sastre. 
 
66. Decret d’Alcaldia, d’1 de juliol de 2015, que delega en la Ima. Sra. Janet 

Sanz Cid la presidència del Consorci del Besòs. 
 
67. Decret d’Alcaldia, de 3 de juliol de 2015, que nomena la Sra. Gemma Tarafa 

Orpinell com a Comissionada de Salut. 
 
68. Decret d’Alcaldia, de 3 de juliol de 2015, que delega en la Sra. Gemma 

Tarafa Orpinell la presidència de la Junta de Govern de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona. 

 
69. Decret d’Alcaldia, de 3 de juliol de 2015, que modifica el Decret d’Alcaldia, 

de 13 de juny de 2015, en el sentit de modificar el nom del Comissionat de Comerç 
pel de Comissionat de Comerç, Consum i Mercats i nomena el Sr. Miquel Ortega 
Cerdà per ocupar el lloc de Comissionat. 

 
70. Decret d’Alcaldia, de 3 de juliol de 2015, que delega en el 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; proposa a la Junta General la designació com a representants d’aquest 
Ajuntament les persones que es relacionen en el Decret, i el nomenament de 
l’Excma. Sra. Ada Colau Ballano com a Presidenta, i de l’Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
com a Vicepresidenta. 

 
71. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2196), que crea el 

Comissionat d’Estudis Estratègics i Programes de Memòria, l’adscriu a l’Àrea de 
Treball, Economia i Planificació Estratègica, i en nomena el Sr. Francisco Javier 
Doménech Sampere com a Comissionat. 

 
72. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2198), que modifica el 

Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, en el sentit d’on diu “Comissionat 
d’Economia Social i Cooperativa” ha de dir “Comissionat d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària, i en nomena el Sr. Jordi Via Llop com a Comissionat. 
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73. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2199), que nomena el 
Sr. Pau Pujol Garriga, personal eventual, i l’adscriu al Comissionat de Seguretat. 

 
74. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015, que nomena el Sr. Fernando 

Daroca Esquirol com a Gerent de Recursos Humans i Organització.  
 
75. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2200), que nomena el 

Sr. Jordi Samsó Huerta com a Gerent de Seguretat i Prevenció. 
 
76. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015, que nomena el Sr. Ricardo 

Fernández Ontiveros com a Gerent de Drets Socials. 
 
77. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2202), que nomena la 

Sra. Maria de los Àngeles Llorens García, personal eventual, i l’adscriu a la 
Secretaria Executiva de l’Alcaldia. 

 
78. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2203), que nomena la 

Sra. Marta Vallverdú Santiago, personal eventual, com a Cap de Gabinet de la 
tercera Tinència d’Alcaldia. 

 
79. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2204), que nomena la 

Sra. Montserrat Moliner Vicent, personal eventual, i l’adscriu a la Regidoria 
d’Educació i Universitats. 

 
80. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2205), que nomena la 

Sra. Laia Forné Aguirre, personal eventual, i l’adscriu a la Regidoria de Participació 
i Territori. 

 
81. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015, que nomena la Sra. Marta Cruells 

López, personal eventual, i l’adscriu a la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i 
LGTBI. 

 
82. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2207), que nomena el 

Sr. Jordi Rabassa Massons, personal eventual, i l’adscriu a la Conselleria Tècnica 
del Districte de Ciutat Vella. 

 
83. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2195), que nomena el 

Sr. Agustí Abelaira Dapena en el lloc de Director de Serveis Generals de la 
Gerència de Recursos. 

 
84. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2208), que esmena el 

Decret d’Alcaldia, d’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 com es feia constar. 

 
85. Decret d’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015, que esmena el Decret d’Alcaldia, de 

30 de juny de 2015, relatiu al cessament com a personal eventual del Sr. Miquel 
Guiot Rocamora en el sentit que no havia d’estar cessat tal i com es fa constar. 

 
86. Decret de l’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2217), que designa 

la Sra. Gemma Tarafa i Orpinell, Comissionada de Salut, membre del Patronat de 
la Fundació de Gestió Sanitaria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en 
representació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
87. Decret de l’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2218), que designa, 

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. 
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88. Decret de l’Alcaldia, de 8 de juliol de 2015 (S1/D/2015 2219), que designa 
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 i Sr. Carlos A. González Svatetz. 

 
89. Decret de l’Alcaldia, de 10 de juliol de 2015, que designa la Sra. Gemma 

Tarafa i Orpinell representant de l’Ajuntament de Barcelona a la Comissió 
Executiva del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. 

 
90. Decret de l’Alcaldia, de 10 de juliol de 2015, que designa els representants 

de l’Ajuntament de Barcelona a la Junta General i a la Comissió Permanent del 
Consorci Sanitari de Barcelona. 

 
91. Decret de l’Alcaldia, de 10 de juliol de 2015, que designa els representants 

de l’Ajuntament de Barcelona al Consell de Direcció del Consorci d’Educació de 
Barcelona. 

 
92. Decret de l’Alcaldia, de 10 de juliol de 2015, que designa els representants 

de l’Ajuntament de Barcelona al Consell General del Consorci Fira Internacional de 
Barcelona. 

 
2) ACORDS DE CARTIPÀS 

 
A continuació la Presidència sotmet a l’aprovació del Plenari les propostes 

següents: 
 
1. Modificar els apartats primer i segon de la Disposició Addicional segona del 

Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel Plenari 
del Consell Municipal en sessió de 14 de juliol de 2011, la qual quedarà redactada 
de la manera següent:  

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
 
Primer. Comissions del Consell Municipal. Es constitueixen les Comissions 

permanents següents: 
 
Comissió d’Economia i Hisenda 
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
Segon. Àmbit material de les Comissions del Consell Municipal. 
Les Comissions exerciran les atribucions conferides per la Carta Municipal de 

Barcelona, per aquest Reglament i les delegades pel Plenari del Consell Municipal 
en les matèries que s’indiquen a continuació: 

 
1. Comissió d’Economia i Hisenda 

 
a) Economia i Hisenda: 
Potestats tributària, pressupostària i financera 
Exercici de les funcions de la Comissió Especial de Comptes establerta per la llei 

7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local 
Patrimoni 
b) Promoció Econòmica i Ocupació:  
Promoció econòmica de la ciutat 
Ocupació 
Marca Barcelona 
c) Turisme:  
Promoció turística de la ciutat 
d) Comerç i Consum: 
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Comerç 
Mercats Municipals 
Fires 
Consum 
Atenció als consumidors 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 

les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials d’Economia i Hisenda, Promoció 
Econòmica i Ocupació, Turisme i Comerç i Consum que corresponen a l’Àrea de 
Govern de Treball, Economia i Planificació Estratègica, segons es disposa en el 
Decret de l’Alcaldessa de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 

 
2. Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

 
a) Qualitat de Vida:  
Família 
Infància 
Adolescència i Joventut 
Gent gran 
Serveis socials, atenció primària i assistència social 
Acció comunitària. Pobresa i inclusió 
 
b) Igualtat:  
Dones 
Drets Civils 
Discapacitats 
Usos del Temps 
 
c) Salut:  
 
Salut pública (inclou zoonosi) 
Policia sanitària mortuòria 
Programa drogodependències 
 
d) Educació: 
 
Serveis i instal·lacions educatives 
Escoles bressol 
Universitats 
 
e) Habitatge 
 
f) Cultura: 
 
Promoció de la producció de continguts culturals i científics 
Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu 
Equipaments culturals 
Biblioteques 
Normalització lingüística 
Nomenclàtor de la Ciutat 
Centres cívics 
Castell de Montjuïc 
 
g) Esports 
 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 

les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de Govern 
de Drets Socials, així com els àmbits de Cultura i Esports adscrits a l’Àrea de 
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Govern de Drets de ciutadania, Participació i Transparència, segons es disposa en 
el Decret de l’Alcaldessa de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 

 
3. Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 

 
a) Presidència:  
 
Serveis i relacions institucionals i ciutadanes 
Honors i distincions: Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona, Medalla d’Honor de 

Barcelona i Títol Honorífic d’Amic o d’Amiga de Barcelona. 
Relacions internacionals 
Cooperació Internacional  
Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
b) Règim Interior:  
Aprovació de models de declaracions per al Registre d’Interessos 
Declaracions de compatibilitat i incompatibilitat dels/de les regidors/es 
Resolució dels expedients d’abstenció i recusació quan afectin l’Alcalde/ssa 
Règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans col·legiats de govern, quan 

aquesta competència no estigui atribuïda a un altre òrgan municipal 
Serveis generals 
Recursos humans 
Potestat de planificació, mitjançant l’aprovació inicial del Pla general d’acció 

municipal, del Programa d’actuació municipal i del Programa d’actuació dels 
Districtes. 

Organització municipal 
Atenció ciutadana 
Mitjans de comunicació de titularitat municipal 
Control de les empreses municipals 
 
c) Coneixement i Innovació: 
 
Sistemes i Tecnologies de la Informació i Comunicació 
Administració Electrònica 
 
d) Seguretat:  
 
Seguretat ciutadana 
Seguretat Viària 
Prevenció i protecció civil 
Extinció d’incendis i salvament 
Honors i distincions a membres de la Guàrdia Urbana i SPEIS 
 
e) Drets Civils  
f) Justícia i Drets Humans 
g) Transparència i Govern Obert 
h) Coordinació territorial. Districtes 
i) Immigració 
j) Participació ciutadana 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 

les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials segons es disposa en el Decret de 
l’Alcaldessa de 13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900): 

 
Protocol, Premsa, Comunicació i Seguretat adscrits a l’Alcaldia. 
Presidència, Règim Interior, Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, 

Coneixement i Innovació, que corresponen a l’Àrea de Govern de Treball, Economia 
i Planificació Estratègica. 

els que corresponen a l’Àrea de Govern de Drets de ciutadania, Participació i 
Transparència, amb l’excepció dels àmbits materials de Cultura i Esports. 
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4. Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 
a) Planificació i ordenació territorial i urbanística. Inclou l’aprovació inicial de les 

modificacions del planejament general. 
 
b) Projectes infraestructurals de la ciutat i del seu entorn. Abasta també la 

definició de criteris aplicables a la participació municipal en la gestió 
d’infraestructures la titularitat de les quals correspon a d’altres administracions 
públiques. 

 
c) Gestió urbanística 
d) Disciplina urbanística 
e) Llicències i Inspecció 
f) Paisatge urbà 
g) Gestió del sòl 
h) Educació i participació ambiental 
i) Verd urbà, platges i costes 
j) Protecció d’animals (excepte zoonosi). Centre d’Acollida d’Animals 
k) Estalvi energètic i energies renovables 
l) Vigilància i reducció de contaminació 
m) Neteja urbana 
n) Residus sòlids urbans 
o) Clavegueram 
p) Manteniment i pavimentació 
q) Enllumenat 
r) Mobilitat, transport i circulació 
s) Disciplina viària  
t) Aparcaments 
En tot cas, com a clàusula general de competència, i als efectes de l’exercici de 

les funcions de seguiment, control i impuls, aquesta Comissió tindrà com a 
referència competencial els àmbits materials que corresponen a l’Àrea de Govern 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, segons es disposa en el Decret de l’Alcaldessa de 
13 de juny de 2015 (S1/D/2015-1900). 

 
S’aprova, per unanimitat, el dictamen precedent. 
 
2. Aprovar inicialment la modificació dels articles 17.4, 17.5 i 18.2 de les 

Normes reguladores del funcionament dels Districtes (aprovades definitivament per 
acord del Plenari del Consell Municipal del 28 de setembre de 2001 i modificades, 
pel que fa al seu Títol II, per acord del mateix òrgan del 30 de maig de 2008), per 
tal d’establir una nova regulació dels règims de dedicació dels consellers i 
conselleres de Districte; sotmetre-la a informació pública per un termini de trenta 
dies, de conformitat amb allò disposat a l’article 112 del Reglament Orgànic 
Municipal; i tenir-la per aprovada definitivament en el supòsit que no es presentin 
al·legacions. 

 
S’aprova el dictamen precedent amb el vot en contra del Sr. Garganté i les Sres. 

Lecha i Rovira. 
 
3. Primer. Designar membres de les Comissions del Consell Municipal els/les 

Ims./es. Srs./es.: 
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Comissió d’Economia i Hisenda 

 
Grup Municipal Barcelona en Comú Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
 Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
 Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
 Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago  
 
Grup Municipal CiU  Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
 Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 
 Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
 Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 
 
Grup Municipal Ciutadans Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez 
 Im. Sr. Francisco Sierra López 
Grup Municipal ERC Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
 Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol 
 
Grup Municipal PSC Ima. Sra. Montserrat Ballarín  
 Espuña 
 
Grup Municipal PP Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
 
Grup Municipal CUP Im. Sr. Josep Garganté i Closa  
 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 
 
Grup Municipal Barcelona en Comú Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví 
 Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas  
 Ima. Sra. Laura Pérez Castaño  

Im. Sr. Josep Maria Montaner 
Martorell  

 
Grup Municipal CiU  Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 
 Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
 Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 
 Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 
 
Grup Municipal Ciutadans Ima. Sra. María Magdalena Barceló 

Verea 
 Ima. Sra. Sonia Sierra Infante 
 
Grup Municipal ERC Ima. Sra. Montserrat Benedí i 

Altés 
Im. Sr. Juanjo Puigcorbé i 
Benaiges 

 
Grup Municipal PSC Ima. Sra. Carmen Andrés Añón 
 
Grup Municipal PP  Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas  
 
Grup Municipal CUP Ima. Sra. Maria Rovira Torrens  
 

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 
 
Grup Municipal Barcelona en Comú Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
 Im. Sr. Jaume Asens Llodrà  
 Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas  
 Ima. Sra. Gala Pin Ferrando   
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Grup Municipal CiU  Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
 Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
 Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
 Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
 
Grup Municipal Ciutadans Im. Sr. Francisco Sierra López 

 Ima. Sra. Sonia Sierra Infante 
 
Grup Municipal ERC Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol 
 Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 
 
Grup Municipal PSC Ima. Sra. Carmen Andrés Añón 
 
Grup Municipal PP Ima. Sra. Ángeles Esteller Ruedas  
 
Grup Municipal CUP Im. Sr. Josep Garganté i Closa  
 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
Grup Municipal Barcelona en Comú Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
 Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago  

Im. Sr. Josep Maria Montaner 
Martorell  

 Im. Sr. Agustí Colom Cabau  
 
Grup Municipal CiU  Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
 Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
 Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
 Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
 
 
Grup Municipal Ciutadans Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 

Ima. Sra. María Magdalena Barceló 
Verea 

 
Grup Municipal ERC Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 
 Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
 
Grup Municipal PSC Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
 
Grup Municipal PP Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia  
 
Grup Municipal CUP Ima. Sra. Maria José Lecha 

González  
 
 
 Segon. Designar Presidents/es i 

Vicepresidents/es de les Comissions del Consell Municipal els/les Ims./es. Srs./es.: 
 

Comissió d’Economia i Hisenda 
 
Presidenta Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez 
 
Vicepresident Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
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Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

 
Presidenta Ima. Sra. Montserrat Benedí i 

Altés 
 
Vicepresidenta Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví 

 
Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció 

 
Presidenta Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
 
Vicepresident Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
 
 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
 
President Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
 
Vicepresidenta Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
 
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció del Sr. Garganté i les Sres. 

Lecha i Rovira. 
 
4. Designar representants de l’Ajuntament de Barcelona al Consell Metropolità 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: 
 

Del Grup Municipal Barcelona en Comú: 
Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví 
Ima. Sra. Janet Sanz Cid 
Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 
 

Del Grup Municipal CiU: 
Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 
Ima. Sra. Francina Vila i Valls 
Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 
Im. Sr. Jordi Martí i Galbis 
 

Del Grup Municipal Ciutadans: 
Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez 
Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 
Im. Sr. Francisco Sierra López 
 

Del Grup Municipal ERC: 
Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés 
Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol 
 

Del Grup Municipal PSC: 
Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 
Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
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Del Grup Municipal PP: 
Im. Sr. Alberto Fernández Díaz 
Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
 

Del Grup Municipal CUP: 
Ima. Sra. Maria José Lecha González 
Ima. Sra. Maria Rovira Torrens 
 
La Sra. Alcaldessa informa que aquest punt de l’ordre del dia recull fidelment les 

proposicions que els grups han fet arribar a la Secretaria General. 
 
S’aprova, per unanimitat, el dictamen precedent. 
 
5. Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a 

soci únic de les Societats Privades Municipals, els acords següents: 
 
1. Deixar sense efecte i, per tant revocar tots els nomenaments realitzats fins 

aquest moment en relació als Consells d'Administració de les Societats que es 
diran. 

2. Designar membres dels Consells d'Administració, i Presidents i Vicepresidents 
de les Societats Municipals que es detallen, les persones següents: 

 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 
 
Consellers/es: Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 
 Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. Vicepresidenta 
 Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
 Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 
 Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
 Sr. Jordi Campillo Gámez 
 Sr. Jordi Ayala Roqueta 
 Sr. Ricard Fernández Ontiveros 
 Sr. Manuel Valdés López 
 Sr. Francesc Asís Ullod Marcos 
 Sr. Jordi Martí Grau 
 Sr. Roger Clot Duñach 
 Sr. Ricard Martínez Monteagudo 
 Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 
 Sr. David Carmona Fernández 
 
Barcelona Activa, SA 
 
Consellers/es: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados. President 
 Im. Sr. Agustí Colom Cabau. Vicepresident 
 Ima. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
 Ima. Sra. Maria Magdalena Barceló Verea 
 Sr. Jordi Sánchez Massip 
 Sr. Jordi Via Llop 
 Sr. Jordi Ayala Roqueta 
 Sr. Alberto de Gregorio Prieto 
 Sr. Jordi Castellana i Gamisans  
 Sra. Raquel Gil Eiroá  
 Sra. Míriam Casanova Doménech 
 Sr. Marc Faustino i Vidal 
 
Barcelona de Serveis Municipals, SA 
 
Consellers/es: Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados. President 
 Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. Vicepresidenta 
 Ima. Sra. Sonia Recasens i Alsina 
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 Im. Sr. Joaquim Forn i Chiariello 
 Ima. Sra. Maite Fandos i Payà 

 Im. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot  
 Ima. Sra. Carina Mejías Sánchez 
 Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual  
 Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
 Sr. Jordi Ayala Roqueta 
 Sr. Jordi Campillo Gámez 
 Sr. Manuel García Bofill 
 Sr. Climent Molins Borrell 
 Sr. Félix Ortega Sanz  
 Sr. Gerard Solé Segú 
 
Barcelona de Gestió Urbanística, SA 
 
Consellers/es: Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 

Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell. 
Vicepresident 

 Im. Sr. Raimundo Viejo Viñas 
 Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
 Im. Sr. Agustí Colom Cabau 
 Ima. Sra. Laura Pérez Castaño 
 Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago 
 Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
 Sr. Jordi Campillo Gámez 
 Sr. Joan Llort Corbella 
 Sr. Koldo Blanco Uzquiano 
 Sr. Ricard Martínez Monteagudo 
 Sr. David Martínez Garcia 
 Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 
 Sr. Eduardo Cáliz Robles 
 
Foment de Ciutat, SA 
 
Consellers/es: Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 
 Ima. Sra. Gala Pin Ferrando. Vicepresidenta 
 Ima. Sra. Mercè Homs i Molist 
 Im. Sr. Francisco Sierra López 
 Sr. Jordi Campillo Gámez 
 Sr. Joan Llort Corbella 
 Sra. Mercè Massa Rincón 
 Sr. Miquel Ortega Cerdà 
 Sr. Alberto de Gregorio Prieto 
 Sr. Antonio Font Ferrer 
 Sr. Jordi Ayala Roqueta 
 Sr. Jordi Bordas Villalba 
 Sr. Antonio Estopà Garcia 
 Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 
 Sra. Berezi Elorrieta Sanz 
 
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 
 
Consellers/es: Ima. Sra. Janet Sanz Cid. Presidenta 
 Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. Vicepresidenta 
 Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs 
 Im. Sr. Santiago Alonso Beltran 
 Im. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 
 Sra. Eva Maria Herrero Alonso 
 Sr. Jordi Campillo Gámez 
 Sr. Jordi Ribas Vilanova 
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 Sr. Eloi Badia Casas 
 Sra. Lidia García Soler 
 Sr. Francesc Asís Ullod Marcos 
 Sr. Roger Clot Duñach 
 Sr. Quim Sangrar i Morer 
 Sr. Óscar Ramírez Lara 
 Sra. Elisenda Ballesté i Pau 
 
3. Establir que el termini de designació dels consellers i conselleres que es 

nomenen serà l'establert en els respectius estatuts, sens perjudici de la renovació 
que fos procedent en el canvi de mandat consistorial. 

 
4. Facultar indistintament els Presidents i els Secretaris dels Consells 

d'Administració per comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els 
nomenaments anteriors, com també per complir els tràmits necessaris per a la 
seva inscripció en el Registre Mercantil i també la correcció d'errors materials en 
cas necessari. 

 
El Sr. Coronas manifesta que no disposa de la informació per escrit sobre aquest 

punt de l’ordre del dia, i que emetrà el seu vot així que en pugui disposar. 
Igualment, aprofita el torn de paraula per assenyalar que tampoc no tenen les 
esmenes presentades a aquest punt. Per tant, sol·licita a fi de poder valorar-les 
abans d’encetar el debat. 

La Sra. Alcaldessa puntualitza que es van presentar unes esmenes, fruit de les 
converses mantingudes, que posteriorment han estat retirades. 

Quant a la informació escrita, assenyala que s’està distribuint novament en 
aquests moments arran de la correcció d’una errada en el contingut. 

Tot seguit, i a demanda del Sr. Forn, obre un torn de paraula d’un minut per a 
cada grup municipal que enceta el Grup de la CUP. 

La Sra. Lecha manifesta que la seva formació està absolutament en contra del 
model d’empreses municipals, atès que considera que tot allò que és un servei 
municipal ha d’estar municipalitzat totalment, no només quant al capital de les 
empreses, sinó també pel que fa a la gestió, que ha d’estar controlada al cent per 
cent per l’administració, així com que els seus treballadors i treballadores han 
d’estar regits per la funció pública. 

En conseqüència, manifesta que el seu Grup entén que s’ha de reconsiderar la 
remunicipalització de tots els serveis que presta l’ajuntament de Barcelona. 

El Sr. Mulleras remarca que les empreses municipals són un instrument de 
gestió d’aquest ajuntament, al seu servei i, per tant, al servei d’aquest Consell 
Plenari, que actua com a junta d’accionistes en representar legítimament els 
interessos dels barcelonins. 

Recorda que el seu Grup sempre ha defensat que la legitimitat i la 
proporcionalitat d’aquest Consell Plenari es traslladi als consells d’administració de 
les empreses, especialment en el cas concret de BSM, el buc insígnia de les 
empreses municipals. 

Recalca que des de les empreses municipals no es pot governar en contra 
d’aquest ajuntament, ni en contra de les majories del Plenari del Consell Municipal. 

La Sra. Andrés agraeix al govern que hagi recollit l’esmena presentada pel Grup 
Socialista a fi que BSM conservi les majories que reprodueix aquest Plenari en el 
seu consell d’administració. 

Fa notar que BSM té un grau d’autonomia important i gestiona el 10% del 
pressupost municipal en aspectes essencials per a la ciutat. En aquest sentit, opina 
que és positiu que el seu consell d’administració prengui les decisions amb el 
màxim consens, que el seu Grup es compromet a facilitar en tot allò que beneficiï 
la ciutadania. 

 
El Sr. Coronas celebra que finalment s’hagi produït un acord majoritari en 

aquest punt, malgrat que lamenta que el consens hagi arribat a darrera hora. 
Considera que el govern ha de tenir marge de maniobra, un temps de gràcia, a 

fi de comprovar que tot allò que aprova el Plenari del Consell Municipal es trasllada 
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als consells d’administració de les empreses. Per tant, si així es compleix, diu que 
entenen que el model és correcte. 

El Sr. Sierra afirma que el seu Grup considera imprescindible la presència dels 
grups de l’oposició en els consells d’administració de les empreses municipals; i, 
atès que s’hi han produït irregularitats tot i amb membres del Consistori en els 
consells d’administració, valora que cal una tasca de fiscalització constant. 

Igualment, recorda que el Plenari, actuant com a junta d’accionistes de les 
empreses municipals, té la potestat de canviar els consells d’administració. 

Finalment, expressa que el seu Grup atorga al govern municipal un vot de 
confiança amb l’esmena que ha presentat, tot i que sempre a partir del control i la 
fiscalització per evitar irregularitats. 

El Sr. Forn avança que, finalment, el Grup de CiU votarà favorablement aquest 
punt arran del canvi que s’ha produït en el posicionament inicial del govern 
municipal. Així, es passa d’una proposta amb què es pretenia eliminar la 
representació dels grups polítics en les empreses municipals –cosa que mai no 
havia succeït– a mantenir la seva presència en els consells d’administració. 

Afegeix que el vot favorable que emetrà el seu Grup també està motivat pel 
canvi quant a la representativitat de BSM per una esmena presentada per grups de 
l’oposició, amb la qual demanaven de mantenir la majoria del Plenari en aquesta 
empresa. 

El Sr. Pisarello puntualitza que el govern va pretendre obrir un debat sobre el 
caràcter executiu, no de representació política, dels consells d’administració de les 
empreses. 

Defensa la legitimitat d’aquest debat, però, atès que la majoria de l’oposició no 
el va acceptar, el govern ha decidit mantenir el model vigent els darrers anys, que 
aconsegueix garantir d’una manera equilibrada la funció executiva de les 
empreses, amb una participació raonable de l’oposició, que no només serà en els 
consells d’administració sinó també en el Plenari. 

Declara que el govern garantirà en tot moment l’eficàcia en l’actuació de les 
empreses, però també que l’oposició pugui exercir el seu dret de control, que no 
només es manifesta en els consells d’administració sinó també en el l’exercici de 
l’article 12 del ROM, que garanteix el dret a la informació, i que el govern complirà 
escrupolosament. 

 
S’aprova el dictamen precedent amb l’abstenció del Sr. Garganté i les Sres. 

Lecha i Rovira. 
 
6. Designar com a representants de l'Ajuntament de Barcelona al Consell 

General del Consorci del Centre de Cultura Contemporània. Casa de la Caritat les 
persones següents: 

 
Vicepresidenta:  Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
Membres: Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 
 Im. Sr. Jaume Ciurana i LLevadot 
 Sr. Francisco Javier Domènech Sampere 
 Sra. Berta Sureda Berna 
 Sra. Marta Clari Padrós 
 
Designar com a representants de l'Ajuntament de Barcelona al Ple del Consorci 

de la Zona Franca les persones següents: 
 
Presidenta: Excma. Sra. Ada Colau Ballano 
Membres: Ima. Sra. Gala Pin Ferrando 
 Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera 
 Ima. Sra. Carina Mejias Sánchez  

 Im. Sr. Alfred Bosch i Pascual 
 Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 
 Im. Sr. Alberto Fernández Díaz 
 Ima. Sra. María José Lecha González 
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S’aprova el dictamen precedent, pel que fa al Consorci del Centre de Cultura 
Contemporània. Casa de la Caritat, amb l’abstenció dels Srs. Collboni i Mòdol i les 
Sres. Andrés i Ballarín, i també dels Srs. Bosch, Coronas i Puicorbé i de les Sres. 
Benedí i Capdevila; i pel que fa al Consorci de la Zona Franca, per unanimitat. 

 
7. PRIMER. RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
 
1) Fixar, de conformitat amb allò establert a l’article 75 ter 1 n) de la Llei de 

Bases del Règim Local, en trenta-dos el nombre màxim de membres de la 
Corporació que podran prestar els seus serveis en règim de DEDICACIÓ 
EXCLUSIVA. 

2) Determinar com a nombre màxim de regidors i regidores que podran prestar 
els seus serveis en règim de DEDICACIÓ PARCIAL, el que resulti de restar del 
nombre legal de membres de la Corporació (41) el nombre de dedicacions 
exclusives que s’hagin atribuït. En el règim de dedicació parcial s’aplicaran els 
percentatges del 75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació 
de la dedicació mínima necessària per a la percepció de les correlatives 
retribucions. 

3) Els membres de la Corporació que no tinguin assignada una dedicació 
exclusiva o parcial exerciran les seves funcions SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL. 

4) El règim de dedicació de cadascun dels regidors i regidores serà establert per 
l’alcaldessa dins dels límits assenyalats en els apartats anteriors i a proposta, si 
s’escau, dels Grups municipals, de conformitat amb allò establert a l’article 11.2 
del Reglament Orgànic Municipal. 

 
SEGON. RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES 

DE LA CORPORACIÓ 
1) Aprovar les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a què si 

s’escau tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis especials- a 
percebre pels membres de la Corporació que prestin els seus serveis en règim de 
DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL segons la següent relació. 

 
 

 
 

RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

Càrrec Dedicació 
exclusiva 

Dedicació 
parcial (75%) 

Dedicació 
parcial (50%) 

Dedicació 
parcial (25%) 

Alcaldessa 80.115,00 € 60.086,25 € 40.057,50 € 20.028,75 € 

Tinents d’alcalde 75.019,00 € 56.264,25 € 37.509,50 € 18.754,75 € 

Portaveu del Govern Municipal 75.019,00 € 56.264,25 € 37.509,50 € 18.754,75 € 

President/a de Grup municipal 70.376,00 € 52.782,00 € 35.188,00 € 17.594,00 € 

Regidor/a de Govern 67.626,00 € 50.719,50 € 33.813,00 € 16.906,50 € 

Portaveu titular dels Grups Municipals 67.626,00 € 50.719,50 € 33.813,00 € 16.906,50 € 

Portaveu adjunt/a de Grup Municipal 64.002,00 € 48.001,50 € 32.001,00 € 16.000,50 € 

President/a d’una Comissió de Consell Municipal 64.019,00 € 48.014,25 € 32.009,50 € 16.004,75 € 

President/a del Consell de Districte 64.019,00 € 48.014,25 € 32.009,50 € 16.004,75 € 

Regidor/a de l’oposició 56.387,00 € 42.290,25 € 28.193,50 € 14.096,75 € 
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En el cas que concorri en algun membre dos o més càrrecs, percebrà 
exclusivament la retribució anual del càrrec amb superior quantia. 

2) Aprovar les quanties de les assistències a percebre pels regidors i regidores 
SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats de què formin part, segons les quanties i límits següents: 

 
 

CONCEPTE Import per sessió (€) 

Per assistència a les sessions del Consell Municipal 1.200,00 € 

Per assistència a les sessions de les Comissions del Consell Municipal 1.200,00 € 

 

LÍMIT ANUAL DEL CONJUNT D’ASSISTÈNCIES PER REGIDOR/A 26.400,00 € 

 
3) L’Ajuntament de Barcelona comunicarà a les restants entitats i organismes 

locals de què formin part els càrrecs electes municipals, l’import total de les 
retribucions anuals i assistències que els hi corresponguin en atenció al seu règim 
de dedicació, a efectes d’allò establert a l’article 75 bis de la Llei de Bases del 
Règim Local. 

4) Tots els membres de la Corporació, amb independència del règim de 
dedicació que tinguin assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions per 
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, que seran 
compensades d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona relativa a les 
bestretes de caixa fixa. 

5) Aquesta proposta de retribucions dels càrrecs electes serà ampliada per 
l’elaboració d’una proposta de Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona que 
incorporarà també els Comissionats i l’Alta Direcció de lliure designació. Aquest 
document contemplarà elements centrals com fixació de salaris màxims, les dietes 
als òrgans supramunicipals, la contractació de personal (tal i com es fa al 
Parlament Europeu), la transparència i la relació entre el sector públic i el privat en 
l’àmbit de la contractació, entre altres.  

 
TERCER. RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CONSELLERS I CONSELLERES DE 

DISTRICTE 
1) De conformitat amb allò disposat a l’article 17.4 de les Normes reguladores 

del funcionament dels Districtes, els consellers i conselleres de Districte exerciran 
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, plena (equivalent a tots els 
efectes a la parcial) o ordinària. En conseqüència: 

a) La dedicació exclusiva correspondrà a un conseller/a per Districte que formi 
part de la Comissió de Govern del Districte. 

b) La dedicació plena la podrà tenir un conseller/a de Districte de cadascun dels 
Grups municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els percentatges del 
75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació de la dedicació 
mínima necessària per a la percepció de les correlatives retribucions. 

c) La dedicació ordinària la tindran la resta de consellers i conselleres de 
Districte. 

2) El règim de dedicació de cadascun dels consellers i conselleres de Districte 
serà establert pel respectiu regidor/a de Districte en atenció als criteris assenyalats 
a l’apartat anterior, de conformitat amb l’habilitació continguda a l’esmentat article 
17.4 NRFD. 

3) A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en 
aquesta mateixa sessió, les dedicacions dels consellers i conselleres de Districte 
seran assignades pels respectius Regidors/es de Districte en la forma següent: 

a) La dedicació exclusiva es podrà atribuir tenint en compte els següents límits i 
distribució: 

- Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions assignades al 
conseller/a tècnic/a per l’article 27 NRFD. 
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-Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions d’assistència a la 
Presidència del Consell. 

- Un conseller o consellera que formi part de la Comissió de Govern del Districte. 
- Addicionalment, es podrà atribuir el règim de dedicació exclusiva a un 

conseller o consellera per cadascun dels Grups Municipals constituïts en el 
Consistori, per a l’exercici de tasques de coordinació general dels consellers i 
conselleres de Districte del Grup de què es tracti en el conjunt de la ciutat. 

b) La dedicació parcial la podrà tenir un conseller/a de Districte de cadascun dels 
Grups municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els percentatges del 
75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació de la dedicació 
mínima necessària per a la percepció de les correlatives retribucions. 

c) La resta dels Consellers/res de Districte exerciran les seves funcions sense 
dedicació especial. 

 
QUART. RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS 

CONSELLERS I CONSELLERES DE DISTRICTE 
1.1. APROVAR les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a què si 

s’escau tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis especials- a 
percebre pels consellers i conselleres de Districte que prestin els seus serveis en 
règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PLENA (parcial) segons la següents relació. 

 

RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

CÀRREC Dedicació 
exclusiva 

Dedicació 
plena (75%) 

Dedicació 
plena (50%) 

Dedicació 
plena (25%) 

Conseller/a membre de la Comissió de 
Govern amb dedicació exclusiva 42.720,00 €    

Conseller/a de dedicació parcial (1 per 
cadascun dels restants Grup municipal  32.040,00 € 21.360,00 € 10.680 € 

 
1.2. A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en 

aquesta mateixa sessió, les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a 
què si s’escau tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis 
especials- a percebre pels consellers i conselleres de Districte que prestin els seus 
serveis en règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PARCIAL seran les següents 

 

RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

CÀRREC Dedicació 
exclusiva 

Dedicació 
parcial (75%) 

Dedicació 
parcial (50%) 

Dedicació 
parcial (25%) 

Conseller/a art. 27 NRFD 51.950,00 € 38.962,50 € 25.975,00 € 12.987,50 € 

Conseller/a assistència a la Presidència  42.720,00 € 32.040,00 € 21.360,00 € 10.680,00 € 

Conseller/a membre Comissió de Govern 
(1) 

42.720,00 € 32.040,00 € 21.360,00 € 10.680,00 € 

Conseller/a tasques coordinació general (1 
per Grup en el conjunt dels 10 Districtes) 

42.720,00 € 32.040,00 € 21.360,00 € 10.680,00 € 

Conseller/a de Districte (1 per Grup)  32.040,00 € 21.360,00 € 10.680,00 € 
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2.1. Aprovar les quanties de les assistències a percebre pels consellers i 
conselleres de Districte amb règim de DEDICACIÓ ORDINÀRIA per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part, segons les 
quanties i límits següents: 

 
 

CONCEPTE Import per sessió (€) 

Per assistència a les sessions del Ple del Consell de Districte 500,00 € 

Per assistència a les sessions de la Comissió de Govern 500,00 € 

Per assistència a les sessions de les comissions i dels òrgans consultius i de 
participació previstos a les NRFD 

500,00 € 

Per assistència a les sessions de la Junta de Portaveus 500,00 € 

 

LÍMIT ANUAL DEL CONJUNT D’ASSISTÈNCIES PER CONSELLER/A 10.000,00 € 

 
 
2.2. A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en 

aquesta mateixa sessió, les quanties establertes en el quadre anterior seran les 
que regiran per a l’abonament de les assistències meritades pels consellers i 
conselleres SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL. 

3) Tots els consellers i conselleres de Districte, amb independència del règim de 
dedicació que tinguin assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions per 
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, que seran 
compensades d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona relativa a les 
bestretes de caixa fixa. 

 
CINQUÈ. PUBLICITAT 
Disposar la publicació íntegra dels acords anteriors en el Butlletí Oficial de la 

Província i a la seu electrònica municipal, de conformitat amb allò establert a 
l’article 75.5 de la Llei de Bases del Règim Local. 

 
La Sra. Alcaldessa informa al Ple que la proposta que finalment presenta el 

govern és la que s’ha transaccionat amb el Grup d’ERC, incorporant-hi una 
esmena. Afegeix que quatre grups municipals de CiU, C’s, PSC i PP han presentat 
una esmena a la proposta d’acord que, de conformitat amb l’article 61 del ROM, 
haurà de ser votada abans de la votació final de la proposta. 

Tot seguit, obre un torn d’intervencions d’un minut cadascuna que enceten els 
grups que proposen l’esmena, per ordre de menor a major. 

Arribats a aquest punt, se suspèn la sessió uns minuts a fi de resoldre la 
demanda de la representant del Grup de la CUP i també del Grup d’ERC, els quals 
fan constar que no disposen del text de l’esmena presentada pels quatre grups 
municipals esmentats.  

Tot seguit, es reprèn la sessió amb la intervenció de la representant del Grup del 
PP, la Sra. Esteller, la qual remarca que l’objectiu de l’esmena és mantenir les 
rebaixes dels darrers anys arran de la crisi econòmica. Precisa que el 2008 es van 
congelar les retribucions i que es van rebaixar d’un 15% el 2010, i del 7% el 2012. 

En conseqüència, consideren que s’ha de mantenir la rebaixa al llarg del present 
mandat. 

La Sra. Andrés manifesta que el seu Grup respecta les propostes i el compromís 
de tots els grups del Plenari en matèria de retribucions, i proposa també la no 
percepció de les dietes per assistència, per raó del càrrec, als òrgans 
supramunicipals. Igualment, subscriu la congelació salarial amb les rebaixes del 
2008, 2010 i 2012. 
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Considera que la millor política no és la pitjor pagada, sinó la que compleix 
millor amb la seva funció de donar resposta als reptes i problemes quotidians de la 
ciutadania. 

El Sr. Sierra expressa la voluntat del seu Grup de fugir de la demagògia i de les 
mesures preses de cara a la galeria. 

Entén que amb les retribucions contingudes a l’esmena s’emmarquen en la Llei 
de racionalització de l’administració; i recorda que C’s va proposar el 2010 al 
Parlament de Catalunya una rebaixa de sous del 15%, proposta que llavors no va 
ser acceptada en seu parlamentària però que sí que es va produir en aquesta 
administració, a més de la baixada del 7% el 2012. Afegeix que la seva formació 
disposa d’un codi ètic propi que s’adiu plenament amb la demanda de congelació 
de les retribucions dels càrrecs electes que proposa l’esmena. 

El Sr. Forn indica que la proposta del seu Grup va en la línia que ha defensat la 
resta de Grups. Així doncs, reitera que estan a favor de la congelació establerta 
d’ençà del 2008, així com amb les rebaixes produïdes el 2010 i el 2012. 

Igualment, subscriu la possibilitat de fer un debat més profund sobre la qüestió, 
i manifesta que els preocupava la voluntat de disminuir les retribucions dels 
càrrecs directius, que entenen que han d’estar ben pagats si realment aquest 
ajuntament vol ser competitiu en el mercat i disposar de la gent més ben 
preparada. 

Seguidament, intervenen la resta de grups municipals. 
En primer lloc, la Sra. Rovira del Grup de la CUP avança el vot contrari a 

l’esmena, que considera una falta de respecte pel conjunt de persones que viuen i 
treballen a Barcelona. Titlla d’escàndol que avui estiguin parlant de sous de cent 
mil, de setanta-cinc mil euros anuals, de mil cinc-cents euros per assistència a un 
Ple –que és una reunió mensual– mentre que la majoria social de Barcelona no 
arriba als mil euros mensuals. Lamenta, igualment, l’espectacle que s’ha produït a 
la Junta de Portaveus durant tot aquest procés per no renunciar a privilegis i no fer 
costat al conjunt de la ciutadania. 

El Sr. Coronas, del Grup d’ERC, manifesta que no comparteixen l’esmena, i que 
estan a favor d’un ajustament dels salaris dels càrrecs electes. 

Afegeix, com ja han manifestat en altres ocasions, que no només s’ha de fer un 
debat sobre els càrrecs electes, sinó que s’ha d’ampliar. En aquest sentit, lamenta 
que en la proposta no figurin els salaris dels comissionats, que de facto actuen 
com a regidors, i són nomenats per lliure designació del govern. 

Finalment, intervé el Sr. Pisarello en nom de Bcn en Comú. Observa que una 
retribució raonable per l’exercici de la funció pública ha estat una conquesta dels 
moviments democràtics i populars, ja que, altrament, només les persones amb 
patrimoni es podrien dedicar a la política. Això no obstant, consideren que el servei 
públic no pot ser considerat com un privilegi, i entén que les retribucions actuals 
dels càrrecs electes són desproporcionades, motiu pel qual han fet una proposta 
raonable perquè sigui assumida pel Consistori. 

Recorda que el govern municipal està encapçalat per una força política que té 
codi ètic propi i que se l’ha aplicat des del primer moment. Malgrat això, ha 
considerat que la ciutadania no entendria que no llancessin un missatge global que 
hauria d’incloure la disminució de les retribucions dels càrrecs electes però que, 
sens dubte, hauria d’incorporar qüestions com la discussió d’un codi ètic de 
consistori. 

Lamenta, doncs, que bona part de les forces polítiques que el conformen no hagi 
vist la necessitat d’aquesta discussió. 

 
S’aprova la incorporació de l’esmena presentada amb el vot en contra dels Srs. 

Pisarello, Asens, Viejo, Colom, i Montaner i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i 
Vidal, dels Srs. Bosch, Coronas i Puicorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila, i també 
del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

 
La Sra. Alcaldessa anuncia que l’esmena aprovada queda incorporada 

automàticament a la proposta. 
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S’aprova el dictamen en debat amb el vot en contra dels Srs. Pisarello, Asens, 
Viejo, Colom, i Montaner i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez i Vidal, i també 
del Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira, i l’abstenció dels Srs. Bosch, Coronas i 
Puicorbé i de les Sres. Benedí i Capdevila amb el text transaccionat següent: 

 
PRIMER. RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
 
1) Fixar, de conformitat amb allò establert a l’article 75 ter 1 n) de la Llei de 

Bases del Règim Local, en trenta-dos el nombre màxim de membres de la 
Corporació que podran prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva.  

2) Determinar com a nombre màxim de regidors i regidores que podran prestar 
els seus serveis en règim de DEDICACIÓ PARCIAL, el que resulti de restar del 
nombre legal de membres de la Corporació (41) el nombre de dedicacions 
exclusives que s’hagin atribuït. En el règim de dedicació parcial s’aplicaran els 
percentatges del 85%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació 
de la dedicació mínima necessària per a la percepció de les correlatives 
retribucions.  

3) Els membres de la Corporació que no tinguin assignada una dedicació 
exclusiva o parcial exerciran les seves funcions SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL.  

4) El règim de dedicació de cadascun dels regidors i regidores serà establert per 
l’alcaldessa dins dels límits assenyalats en els apartats anteriors i a proposta, si 
s’escau, dels Grups municipals, de conformitat amb allò establert a l’article 11.2 
del Reglament Orgànic Municipal.  

 
SEGON. RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES 

DE LA CORPORACIÓ 
 
1) Aprovar les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a què si 

s’escau tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis especials- a 
percebre pels membres de la Corporació que prestin els seus serveis en règim de 
DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL segons la següent relació.  

 
 

RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

Càrrec Dedicació 
exclusiva 

Dedicació 
parcial (85%) 

Dedicació 
parcial (50%) 

Dedicació 
parcial (25%) 

Alcaldessa 100.000,00 
€ 

85.000,00 € 50.000,00 € 18.750,00 € 

Tinents d’alcalde 98.192,00 € 83.463,20 € 49.096,00 € 18.411,00 € 

Portaveu del Govern Municipal 98.192,00 € 83.463,20 € 49.096,00 € 18.411,00 € 

President/a de Grup municipal 92.600,00 € 78.710,00 € 46.300,00 € 17.362,50 € 

Regidor/a de Govern 84.532,00 € 71.852,20 € 42.266,00 € 15.849,75 € 

Portaveu titular dels Grups Municipals 84.532,00 € 71.852,20 € 42.266,00 € 15.849,75 € 

Portaveu adjunt/a de Grup Municipal 76.649,00 € 65.151,65 € 38.324,50 € 14.371,69 € 

President/a d’una Comissió de Consell Municipal 75.316,00 € 64.018,60 € 37.658,00 € 14.121,75 € 

President/a del Consell de Districte 75.316,00 € 64.018,60 € 37.658,00 € 14.121,75 € 

Regidor/a de l’oposició 56.387,00 € 47.928,95 € 28.193,50 € 10.572,56 € 
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En el cas que concorri en algun membre dos o més càrrecs, percebrà 
exclusivament la retribució anual del càrrec amb superior quantia.  

2) Aprovar les quanties de les assistències a percebre pels regidors i regidores 
SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats de què formin part, segons les quanties i límits següents:  

 

CONCEPTE (€) 

Regidor de Ple. Dedicació assistència 32.616 € 

 
3) L’Ajuntament de Barcelona comunicarà a les restants entitats i organismes 

locals de què formin part els càrrecs electes municipals, l’import total de les 
retribucions anuals i assistències que els hi corresponguin en atenció al seu règim 
de dedicació, a efectes d’allò establert a l’article 75 bis de la Llei de Bases del 
Règim Local. 

4) Tots els membres de la Corporació, amb independència del règim de 
dedicació que tinguin assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions per 
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, que seran 
compensades d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona relativa a les 
bestretes de caixa fixa. 

5) Aquesta proposta de retribucions dels càrrecs electes serà ampliada per 
l’elaboració d’una proposta de Codi Ètic de l’Ajuntament de Barcelona que 
incorporarà també els Comissionats i l’Alta Direcció de lliure designació. Aquest 
document contemplarà elements centrals com fixació de salaris màxims, les dietes 
als òrgans supramunicipals, la contractació de personal (tal i com es fa al 
Parlament Europeu), la transparència i la relació entre el sector públic i el privat en 
l’àmbit de la contractació, entre altres. 

 
TERCER. RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CONSELLERS I CONSELLERES DE 

DISTRICTE 
1) De conformitat amb allò disposat a l’article 17.4 de les Normes reguladores 

del funcionament dels Districtes, els consellers i conselleres de Districte exerciran 
les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, plena (equivalent a tots els 
efectes a la parcial) o ordinària. En conseqüència: 

a) La dedicació exclusiva correspondrà a un conseller/a per Districte que formi 
part de la Comissió de Govern del Districte.  

b) La dedicació plena la podrà tenir un conseller/a de Districte de cadascun dels 
Grups municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els percentatges del 
75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació de la dedicació 
mínima necessària per a la percepció de les correlatives retribucions.  

c) La dedicació ordinària la tindran la resta de consellers i conselleres de 
Districte.  

2) El règim de dedicació de cadascun dels consellers i conselleres de Districte 
serà establert pel respectiu regidor/a de Districte en atenció als criteris assenyalats 
a l’apartat anterior, de conformitat amb l’habilitació continguda a l’esmentat article 
17.4 NRFD. 

3) A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en 
aquesta mateixa sessió, les dedicacions dels consellers i conselleres de Districte 
seran assignades pels respectius Regidors/es de Districte en la forma següent:  

a) La dedicació exclusiva es podrà atribuir tenint en compte els següents límits i 
distribució:  

Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions assignades al 
conseller/a tècnic/a per l’article 27 NRFD. 

Un conseller o consellera per a l’exercici de les funcions d’assistència a la 
Presidència del Consell. 

Un conseller o consellera que formi part de la Comissió de Govern del Districte. 
 
Addicionalment, es podrà atribuir el règim de dedicació exclusiva a consellers o 

conselleres de cadascun dels Grups Municipals constituïts en el Consistori, per a 
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l’exercici de tasques de coordinació general dels consellers i conselleres de 
Districte del Grup de què es tracti en el conjunt de la ciutat. 

b) La dedicació parcial la podrà tenir un conseller/a de Districte de cadascun dels 
Grups municipals. En aquest règim de dedicació s’aplicaran els percentatges del 
75%, 50% o 25% de la dedicació exclusiva per a la determinació de la dedicació 
mínima necessària per a la percepció de les correlatives retribucions.  

c) La resta dels Consellers/res de Districte exerciran les seves funcions sense 
dedicació especial. 

 
QUART. RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS 

CONSELLERS I CONSELLERES DE DISTRICTE 
1.1 Aprovar les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a què si 

s’escau tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis especials- a 
percebre pels consellers i conselleres de Districte que prestin els seus serveis en 
règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PLENA (parcial) segons la següents relació.  

 

RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

Càrrec Dedicació 
exclusiva 

Dedicació 
plena (75%) 

Dedicació 
plena (50%) 

Dedicació 
plena (25%) 

Conseller/a membre de la Comissió de 
Govern amb dedicació exclusiva 42.720,00 €    

Conseller/a de dedicació parcial (1 per 
cadascun dels restants Grup municipal  2.040,00 € 21.360,00 €  

 
1.2. A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en 

aquesta mateixa sessió, les retribucions màximes anuals –exclosos els triennis a 
què si s’escau tinguin dret els funcionaris de carrera en situació de serveis 
especials- a percebre pels consellers i conselleres de Districte que prestin els seus 
serveis en règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA o PARCIAL seran les següents:  

 

RETRIBUCIÓ ANUAL (EN EUROS) 

Càrrec Dedicació 
exclusiva 

Dedicació 
parcial (75%) 

Dedicació 
parcial (50%) 

Dedicació 
parcial (25%) 

Conseller/a art. 27 NRFD 51.950,00 €    

Conseller/a assistència a la Presidència  47.000,00 €    

Conseller/a dedicació exclusiva membre 
Comissió de Govern 47.000,00 €    

Conseller/a dedicació exclusiva tasques 
coordinació general 47.000,00 €    

Conseller/a de dedicació parcial  32.040,00 € 21.360,00 € 10.680,00 € 

 
2.1. Aprovar les quanties de les assistències a percebre pels consellers i 

conselleres de Districte amb règim de DEDICACIÓ ORDINÀRIA per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de què formin part, segons les 
quanties i límits següents: 
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CONCEPTE Import per sessió (€) 

Per assistència a les sessions del Ple del Consell de Districte 500,00 € 

Per assistència a les sessions de la Comissió de Govern 500,00 € 

Per assistència a les sessions de les comissions i dels òrgans consultius i de 
participació previstos a les NRFD 

500,00 € 

Per assistència a les sessions de la Junta de Portaveus 500,00 € 

 

LÍMIT ANUAL DEL CONJUNT D’ASSISTÈNCIES PER CONSELLER/A 10.000,00 € 

 
2.2. A l’entrada en vigor de la modificació de les NRFD aprovada inicialment en 

aquesta mateixa sessió, les quanties establertes en el quadre anterior seran les 
que regiran per a l’abonament de les assistències meritades pels consellers i 
conselleres SENSE DEDICACIÓ ESPECIAL.  

3. Tots els consellers i conselleres de Districte, amb independència del règim de 
dedicació que tinguin assignat, tindran dret a percebre les indemnitzacions per 
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec, que seran 
compensades d’acord amb la normativa de l’Ajuntament de Barcelona relativa a les 
bestretes de caixa fixa.  

 
CINQUÈ. PUBLICITAT 
Disposar la publicació íntegra dels acords anteriors en el Butlletí Oficial de la 

Província i a la seu electrònica municipal, de conformitat amb allò establert a 
l’article 75.5 de la Llei de Bases del Règim Local. 

 
Finalment, un cop finalitzades les votacions es procedeix al debat per valorar el 

conjunt de votacions i acords presos en el Ple d’aprovació del Cartipàs. 
 
La Sra. Alcaldessa informa que el temps total és de deu minuts per a cada grup 

municipal, en dues rondes d’intervenció. 
Tot seguit, el Sr. Pisarello, que enceta les intervencions del debat, posa en valor 

el canvi que s’ha produït a la ciutat arran de les eleccions municipals del 24 de 
maig, que qualifica d’històric i en remarca l’abast en altres ciutats de Catalunya i 
de la resta de l’estat. Valora que ha estat el triomf d’una onada municipalista 
transformadora, que prefigura una nova idea de país i, en molts sentits, una nova 
idea d’Europa. 

Diu que són plenament conscients que aquest anhel de canvi ha de ser 
necessàriament dialogat, no només per raons d’aritmètica, sinó perquè renunciar-
hi posaria de manifest una actitud de ceguesa en no valorar qualsevol proposta 
intel·ligent de fer política, que ha d’incorporar el sentit de dubte i de la complexitat 
de les coses i el reconeixement de la posició de la resta. 

Afegeix que de la mateixa manera que reconeixen que ha de ser un canvi 
dialogat, també creuen que ha de ser un canvi ferm i valent com a resposta al 
mandat ciutadà que ha rebut aquest govern municipal de complir amb un 
programa. Remarca que el canvi no pot ser simple maquillatge, sinó que ha d’estar 
regit per la voluntat inequívoca de resposta a aquest mandat i que té a veure amb 
uns objectius molt concrets de lluita contra la desigualtat, contra la precarització, 
l’aposta per un model econòmic més just, més eficient, més sostenible; la 
democratització de les institucions, l’aposta per la transparència, la lluita contra la 
corrupció.  

Fa notar que moltes de les persones que avui són aquí mai abans havien estat a 
les institucions, ni tan sols amb caràcter d’oposició, fet que explica que el traspàs i 
la preparació d’aquest Ple d’aprovació de cartipàs s’hagi fet en unes condicions que 



5018 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 28 20-10-2015 
 

no són les ideals. Afirma que haurien volgut fer-ho disposant de plena informació i 
assumint totes les responsabilitats sobre el que estaven acordant. 

Malgrat que no s’hagin adequat als ritmes que molts membres de l’oposició 
esperaven, diu que volen deixar clar que aquest procés hauria estat impossible 
sense la col·laboració des del primer moment tant de la Secretaria General com del 
conjunt de funcionaris i funcionàries de la casa, als quals aprofita per agrair 
sincerament que hagin facilitat que aquest Ple de cartipàs sigui possible.  

Puntualitza que aquest Ple comporta per al govern municipal un primer esglaó 
d’un canvi que ha de ser molt més profund; així, considera que els acords que avui 
aproven són un instrument per endegar un canvi dins de la institució, que s’ha 
d’estendre fora també. 

Fa avinent que durant aquestes darreres setmanes han intentat arribar a acords 
en molts assumptes per fer ben palesa la voluntat de diàleg. Assegura, igualment, 
que són conscients que hi ha assumptes que requereixen un debat ampli, com és 
el cas de la composició dels consells d’administració de les empreses. En aquest 
sentit, diu que comparteixen l’opinió plantejada pel Grup de la CUP quant a què cal 
un debat molt més profund sobre la naturalesa jurídica de les empreses. Entén que 
tal vegada ha arribat el moment d’encetar aquesta discussió a fi de valorar si la 
forma mercantil que s’ha fet servir fins ara és la més adient o si, contràriament, hi 
ha altres fórmules que garanteixin adequadament un lideratge públic en aquestes 
qüestions. 

Celebra, tanmateix, la manera com finalment s’ha pogut arribar a aquests 
acords de cartipàs. Observa que aquests acords s’han produït en un context que no 
ha escollit el govern municipal, i una de les regles que ha condicionat molt la 
discussió ha estat la LRSAL, una llei anomenada eufemísticament de racionalització 
i sostenibilitat de l’administració local, i que comporta un atac en tota regla a 
l’autonomia municipal; una llei recentralitzadora que no comparteixen, i que també 
ha imposat un seguit de condicionaments que han marcat molt aquests acords que 
avui aproven. 

Tot seguit es refereix a les diverses àrees en què s’organitzarà el govern, que 
considera que prefiguren el seu model de ciutat. Precisa, doncs, que el govern 
s’estructura, en primer lloc, en una àrea entorn el treball, l’economia i la 
planificació estratègica, atès que creuen que el treball és la font de riquesa bàsica 
de la societat i, per tant, no pot ser tractat com una mercaderia permanentment 
precaritzada, i avança que serà un aspecte central per al govern, que farà tot el 
possible perquè el treball s’inclogui plenament en els drets humans. Afegeix que la 
concepció econòmica concep Barcelona com la gran metròpolis que és, i posa les 
necessitats de les persones per davant de tot. Igualment, impulsen una àrea 
específica d’economia cooperativa, social i solidària, que al seu parer representa 
molt bé la ciutat, i que ha de complementar la resta d’àrees econòmiques 
municipals. 

Destaca la creació de la tinència d’Alcaldia de Drets Socials com un canvi 
substancial des del punt de vista conceptual; en aquest sentit, manifesta que no 
consideren discrecionals les polítiques socials, que depenguin de la bona voluntat 
d’un govern o que responguin als designes dels mercats, altrament, parlen d’una 
política basada en els drets bàsics de la ciutadania. 

Així doncs, expressa la voluntat que aquest Cartipàs que avui aproven sigui un 
senyal de la importància que la participació ciutadana i dels treballadors i 
treballadores de la casa tindrà per al govern. I afegeix que faran de la 
transparència un dels seus senyals d’identitat, assumint totes les responsabilitats 
que implica. 

Per acabar, es refereix a l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, que té a veure 
amb el model de ciutat que defensen, i entenen que es tracta d’uns àmbits en què 
poden deixar una petjada important durant aquest mandat. 

Conclou la seva intervenció reiterant que el govern considera aquest cartipàs 
com un instrument al servei dels barcelonins i les barcelonines, i apel·la a la 
responsabilitat dels grups de l’oposició perquè, que sense renunciar a la seva 
tasca, els pugui acompanyar en el canvi que la ciutadania exigeix. 

La Sra. Rovira enceta la seva intervenció demanant que consti en acta el canvi 
de la votació emesa pel Grup de la CUP en el punt 2.6, concretament pel que fa als 
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representants municipals al Consorci del Centre de Cultura Contemporània-Casa de 
la Caritat, que en comptes de vot a favor és d’abstenció. 

Seguidament fa una valoració de les reunions celebrades per a l’aprovació del 
cartipàs, que descriu com un espectacle dantesc. Considera increïble que en un 
moment en què la majoria social de la ciutat viu amb mil euros mensuals es 
puguin plantejar sous desorbitats en aquesta casa.  

En conseqüència, addueix que la ciutadania hauria d’haver tingut dret a conèixer 
les peticions dels diferents grups municipals; i entén que si es vol tanta 
transparència com diuen, caldria que les Juntes de Portaveus haguessin estat 
obertes a fi de constatar que no es vol renunciar a uns privilegis que, atesa la 
situació socioeconòmica de la ciutat, es poden qualificar d’autèntic escàndol. 

Afegeix que consideren que les comissions de Plenari del Consell Municipal 
també han de ser obertes perquè tothom pugui avaluar el Consistori. 

Manifesta que han constatat com un conjunt de privilegiats, pertanyents a la 
classe social que oprimeix els més febles de la ciutat, s’ha aferrat a les seves 
cadires i als seus privilegis. En aquest sentit, diu que si es parla de 
coresponsabilitat amb al veïnat de la ciutat, cal entendre que la transformació 
social no vindrà només d’aquesta cambra, sinó de tothom qui treballa als barris i 
als Districtes. Remarca que la importància no rau en els assessors, sinó en la gent 
conscienciada i que treballa des dels barris a fi de consolidar una transformació 
social real que faci que tothom pugui viure dignament a Barcelona. 

Posa en evidència que ara mateix acaben d’aprovar sous de cent mil i de 
vuitanta mil euros anuals, i retribucions de mil cinc-cents euros per assistència a 
una reunió; denuncia que, mentrestant, es produeixen externalitzacions i 
precarietat laboral en aquest ajuntament, i afirma que fa vergonya que puguin ser 
capaços d’aprovar aquests acords quan, paral·lelament, hi ha força gent que viu en 
situació de precarietat laboral, i posa com a exemple els casos dels treballadors i 
treballadores externalitzats de BTV i els de Parcs i Jardins, sense que l’Ajuntament 
no hagi fet res aquest darrer mes. 

Finalment demana que la CGT pugui entrar a la taula de negociació a fi de 
trencar la precarietat actual en el si de les empreses en què té veu aquest 
ajuntament.  

Per acabar, esmenta les tres persones que han mort mentre estaven discutint 
les retribucions, i reitera la vergonya que els causa que aquest consistori les hagi 
aprovades, així com també les externalitzacions. 

El Sr. Fernández Díaz observa que el Primer Tinent d’Alcaldia expressava que la 
raó de ser del nou govern municipal, democràtica i legítima, era l’onada 
transformadora que havia viscut Barcelona arran de les darreres eleccions 
municipals. Entén, per tant, que tots han d’expressar els millors desitjos a l’inici de 
mandat, i en el seu cas desitja que l’onada transformadora no s’acabi convertint, 
com passa a Grècia, en un tsunami contra els mateixos barcelonins, víctimes del 
populisme i la demagògia. 

Observa que hi ha qui, de manera molt interessada, ha volgut reduir aquest Ple 
d’aprovació del cartipàs a l’assignació de personal de suport als grups municipals i 
retribucions dels càrrecs electes, tal vegada perquè el mateix govern està 
interessat a silenciar altres aspectes vinculats a les retribucions de personal al 
servei de la corporació, començant pels comissionats i personal directiu i executiu 
de les empreses municipals, de les quals, ni tan sols a títol informatiu, els han 
participat la situació i les pretensions per part del govern municipal. 

Fa notar que l’actual govern municipal de Barcelona té la minoria més absoluta 
d’ençà de la restitució dels ajuntaments democràtics; mai la ciutat havia estat 
governada per onze regidors, ni mai no havia estat tan plural com ara és la 
composició del Plenari.  

Per tant, alerta que és hora de deixar enrere el discurs de les dues barcelones i, 
tal com va manifestar en la seva intervenció en el Ple d’investidura al Saló de Cent, 
fa notar que en aquesta cambra està representada la Barcelona de tots, la que 
democràticament ha estat escollida a les urnes, amb un joc de majories i minories 
que no forçosament ha de coincidir amb les pretensions del govern de la ciutat. 

Recorda que en l’aprovació del cartipàs d’ara fa quatre anys, el Grup d’ICV-EUiA 
recriminava a l’Alcalde que haguessin transcorregut dos mesos d’ençà de les 
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eleccions municipals, i un des de la constitució del consistori i preguntava per quin 
motiu no s’havia presentat en la mateixa sessió el programa de govern, i reitera 
aquella demanda per demanar a l’Alcaldessa que presenti en un Ple ordinari aquest 
mateix juliol les seves primeres decisions de govern. 

Fa notar que l’actual govern municipal ni tan sols ha estat capaç de plantejar un 
Ple sense debat polític ni controvèrsia, és a dir, per donar sortida, sense haver 
d’esperar el primer Ple ordinari previst per a l’octubre, a projectes urbanístics 
encara pendents d’aprovació; o modificacions de crèdit, que haurien estalviat la 
polèmica de la reducció d’efectius policials de la Guàrdia Urbana perquè no hi havia 
partida pressupostària habilitada. 

Remarca que en el cartipàs que avui aproven les pretensions inicials del govern 
han quedat enrere, i es felicita per la desaparició dels tics autoritaris –que 
atribueix a la novetat i al desconeixement– amb què pretenia excloure l’oposició de 
les empreses municipals, per exemple. 

Celebra que, en aquest cas, s’hagi trobat un punt d’equilibri, que motiva el vot 
favorable del seu Grup, tot i que aprofita per avançar la reserva pel que fa a 
promoure modificacions de la composició dels consells d’administració de les 
empreses municipals si no són capaces de donar resposta i ser coherents amb les 
directrius del Consell Plenari o que emanin de les comissions delegades del Ple. 

Diu que no té intenció de fer referència a qüestions més puntuals, però observa 
que el govern municipal està a punt d’aconseguir que a l’ajuntament de Barcelona 
hi hagi més comissionats que no pas regidors, o que no hi hagi regidor de comerç, 
ni de joventut o de seguretat, que pugui gestionar i dirigir la guàrdia urbana –amb 
un comissionat o no–, i que ho hagi d’assumir-ho l’alcaldessa, que ja té prou 
tasques importants pel que fa a la seguretat atorgades per la Carta Municipal. 

Afegeix a tall de reflexió que la regidoria d’habitatge s’hauria d’incloure en 
l’àmbit d’urbanisme; tanmateix, el govern ha decidit que l’habitatge estigui inclòs 
en la Tinència d’Alcaldia de Drets Socials. Remarca que l’ocupació també és un dret 
social, com l’habitatge, i no per això està inclosa en la tinència esmentada, sinó a 
la de Treball i Economia. 

Acaba la seva primera intervenció, en què ha posat de manifest aquest seguit de 
consideracions, amb la constatació que cal felicitar-se per haver arribat, finalment, 
a punts d’acord. I reitera a l’Alcaldessa que quan es governa en minoria el diàleg 
és obligat, i que la ciutat no es pot governar per decret, i encara menys amenaçant 
l’oposició amb determinats decrets. 

Tanmateix, admet que estan a l’inici del mandat i que totes les experiències 
viscudes fins ara hauran de servir per establir les línies de treball entre govern i 
oposició per allò en què tots estan d’acord: treballar per la millor Barcelona. 

El Sr. Collboni ratifica el compromís del Grup Socialista de ser coherent amb el 
seu programa electoral. 

Assenyala, com ja va dir en el seu discurs a la sessió d’investidura, que la 
posició del seu Grup és atorgar un vot de confiança al nou govern. Diu que van 
interpretar que la ciutadania de Barcelona va votar canvi des de l’esquerra; per 
tant, en coherència amb aquesta voluntat expressada, i per facilitar la 
governabilitat de la ciutat, el seu Grup va votar favorablement la investidura. 

Entén, doncs, que aquest vot favorable els atorga un plus de legitimitat per fer 
avui algunes crítiques i aportacions que apunta tot seguit. 

Observa que l’onada de canvi a què s’ha referit el Sr. Pisarello, la voluntat de 
passar pàgina, ha de ser compatible amb un projecte de transformació de la ciutat, 
que no és factible amb un govern en minoria, i encara menys sense diàleg i sense 
buscar les aliances i les complicitats que calen, no només al Consistori, sinó en el 
conjunt de la ciutat. Fa notar que, aquest, és un dels fonaments del model 
Barcelona, i es felicita que l’Alcaldessa l’hagi reivindicat recentment en algun mitjà 
de comunicació.  

Destaca entre els reptes de futur del model Barcelona la lluita contra les 
desigualtats i la creació d’ocupació, i adverteix que per tirar-ho endavant és 
imprescindible el diàleg, la complicitat i la generositat, entenent que els canvis en 
una societat complexa, oberta i plural com la barcelonina han de respectar el 
pluralisme polític abans de tota altra cosa. 
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Considera que durant les primeres passes del govern actual s’ha parlat massa 
de l’eina i poc de política i d’objectius de ciutat. I lamenta que, durant trenta dies, 
no hagin parlat dels problemes de la ciutadania i sí, a canvi, de les qüestions 
instrumentals que s’haurien d’haver resolt en una setmana a tot estirar. 

Entén que aquest retard estat fruit essencialment de la manca d’experiència de 
molts dels components del consistori, inclòs el govern; tot i que remarca l’absència 
de diàleg amb l’oposició i amb molts sectors de la ciutat que s’han vist afectats 
directament per mesures preses pel govern, al seu parer precipitades i unilaterals. 
Concreta que està parlant del sector esportiu, dels Jocs olímpics d’hivern, del 
sector turístic i de la moratòria hotelera, dels propietaris de bars i restaurants que 
pateixen l’aplicació d’una normativa que provoca conflictivitat i dificultats. 

Reclama, doncs, menys moratòries i més model; menys aturar projectes i més 
propostes; i, sobretot, més teixir aliances per tirar endavant la ciutat. 

Entrant en el contingut concret del cartipàs posa en relleu que hi ha hagut 
sectors directament damnificats per l’estructura de govern, entre els quals 
esmenta actors dels àmbits cultural, esportiu, comercial, de les entitats juvenils, 
que no entenen que una ciutat com Barcelona no tingui responsables polítics 
directes en els seus àmbits respectius. 

Adreçant-se concretament als representats d’ICV-EUiA que ara formen part del 
govern, i que ha governat la ciutat amb el Grup del PSC durant molts anys, els 
recorda que, justament en els àmbits que acaba d’esmentar, van posar-hi les 
fortaleses de la ciutat i que van ser pioners en l’àmbit de la joventut. 

En conseqüència, demana més diàleg, més empatia i capacitat d’establir 
aliances, tot i que reconeix que darrerament s’ha produït un cert gir en l’actitud del 
govern, atès que la complexitat de la ciutat demana que sigui governada per a 
tots. Remarca que això significa donar recursos a l’oposició, ja que una bona 
oposició és garantia de bon govern; respectar el pluralisme i donar-li mitjans 
perquè es vegi representat en el Consistori. 

Quant a les empreses públiques, observa que el govern va començar aplicant 
una tesi que assegura que els va sorprendre, que mai abans no s’havia defensat 
des de l’esquerra, i mai no l’havia defensada ICV-EUiA, i és que s’exercís control 
públic d’empreses públiques amb capital públic, de titularitat municipal, tot i que 
l’instrument sigui una societat mercantil. Així, fa notar que el primer anunci del 
govern va ser la voluntat d’esborrar la presència de l’oposició en aquestes 
empreses. 

Tanmateix, celebra que s’hagi rectificat aquesta primera decisió, i confia que 
sigui l’inici d’una actitud diferent pel que fa al control de les empreses, sabent que 
serà finalment aquest Plenari qui decideixi com es governen en el futur. 

Ratifica el vot de confiança a l’actual govern, i posa en valor la predisposició del 
seu Grup al diàleg; alhora que reclama que es comenci a parlar de política, a traçar 
objectius compartits, a tirar endavant aquelles polítiques que han de donar 
resposta als problemes que ara té la ciutat com és el cas del model turístic, del 
comercial, de la reactivació de l’economia, de la capacitat d’atraure inversions a la 
ciutat i de crear ocupació. 

El Sr. Bosch es refereix, d’entrada, a l’emoció que sent en aquesta seva primera 
intervenció en aquesta cambra, i saluda tots els membres del Consistori i les 
persones presents a la tribuna de convidats. 

Seguidament, reclama amb vehemència diàleg i, si es possible, consensos, tal 
com van expressar en el seu programa electoral i també van fer altres de les 
formacions polítiques que componen aquesta cambra. Considera, per tant, que es 
tracta d’una consigna que s’hauria de mantenir en tot moment. 

Malgrat tot, constata que aquesta consigna no ha estat la guia de les accions de 
govern en casos com ara la decisió sobre els Jocs Olímpics d’Hivern del 2026, de la 
moratòria d’hotels a Barcelona o l’intent de canviar el control de les empreses 
municipals, que sortosament no ha reeixit.  

Subratlla que no ha estat fàcil l’aprovació del cartipàs, i confirma que ha estat el 
que ha costat més d’aprovar en els trenta-cinc anys de democràcia d’aquest 
ajuntament. No obstant això, es felicita pel fet d’haver arribat a acords en un 
percentatge molt elevat d’aquest cartipàs, ja que la ciutadania ha tenir la certesa 
que aquest consistori és capaç de posar-se d’acord en qüestions bàsiques, 
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ultrapassant les idees, les polítiques i els programes que defensa legítimament 
cada formació política. 

Agraeix, per tant, la intel·ligència política que ha emprat finalment el govern de 
la ciutat, així com la col·laboració de l’oposició, que ha tingut clar que no volia 
sabotejar el govern. 

Seguidament, posa en valor l’ètica com a segona gran consigna, per la qual cosa 
el seu Grup va votar a favor de la investidura de l’Alcaldessa, amb qui coincideixen 
plenament quant a l’aposta per aquesta premissa. 

Observa, però, que en el debat sobre les retribucions dels càrrecs electes no han 
acabat de transmetre tots plegats de l’ètica política que inspirava les formacions de 
Barcelona en Comú i d’ERC i, sens dubte, a la resta de formacions d’aquesta 
cambra. 

Entén que, d’una banda, han de ser capaços de donar exemple com a regidors, 
cosa que significa fer el màxim esforç possible per ajustar les retribucions en un 
context en què molts ciutadans de Barcelona ho passen molt malament; és a dir, 
ajustar-les a una realitat difícil. Tanmateix, lamenta que finalment no hagin estat 
capaços de fer-ho. 

D’altra banda, recorda que el seu Grup va proposar, respecte a la primera 
proposta del govern, que més enllà d’ajustar els salaris dels càrrecs electes calia 
defensar un codi ètic general, que establís unes normes d’aplicació als càrrecs 
electes i, també, als nomenaments polítics d’alta direcció o als comissionats. 

Corrobora que finalment només han aconseguit que una part d’aquesta proposta 
s’incorpori al text final a tall de promesa que algun dia s’aplicarà. En conseqüència, 
la proposta de retribucions només afecta els càrrecs electes ara com ara, és a dir, 
a allò que té visibilitat. 

En conseqüència, avança que el seu Grup no pot votar a favor d’una proposta 
final de retribucions que considera insuficient, perquè no transmet l’esforç 
d’exemplaritat que han de donar els regidors de la ciutat, perquè no connecta amb 
el profund malestar derivat de les desigualtats i de les situacions de pobresa de 
bona part de la població.  

Puntualitza, però, que tampoc no poden votar en contra de la proposició perquè 
s’hi ha incorporat la intenció d’ampliar l’abast de les mesures pel que fa a les 
retribucions, així com l’elaboració d’un codi ètic que vagi molt més enllà dels 
salaris que han de percebre els càrrecs electes. 

Tanmateix, admet que tal vegada no han estat prou hàbils des de l’oposició per 
connectar prou amb el sentiment del carrer; mentre que fa avinent al govern 
municipal que ara cal que demostri que sap complir les seves promeses de 
programa electoral, i d’aquesta mateixa proposta, a fi de governar i administrar 
l’ètica política. 

Seguidament, el Sr. Coronas intervé com a persona directament implicada a la 
Junta de Portaveus, juntament amb la Sra. Benedí com a portaveu adjunta, per 
confirmar que no ha estat fàcil arribar a un cert consens. Considera que tots els 
grups municipals estan encaixant en la nova dinàmica en què la suma de diàleg i 
ètica els ha de fer arribar als acords que calen perquè la ciutat tiri endavant. 

Respecte a la intervenció del Sr. Pisarello diu que hi ha trobat a faltar certa 
il·lusió, i creu que tots els membres d’aquesta cambra han de tenir present que 
són uns privilegiats per poder acarar uns reptes nacionals i socials de primera 
magnitud. Confia, doncs, que aquesta il·lusió es transmeti i que el cansament de la 
negociació d’aquest darrer mes no els faci caure en el desànim, sinó que els 
esperoni per aixecar la ciutat tan aviat com puguin. 

La Sra. Mejías, després de saludar els membres del consistori, les persones 
presents a la tribuna de convidats i els ciutadans que els segueixen per BTV, posa 
en evidència el retard amb què se celebra aquesta sessió d’aprovació del cartipàs, i 
remarca que la ciutadania necessita la presa de decisions del seu ajuntament amb 
urgència. Considera que aquest retard es pot atribuir bé a la inexperiència del 
govern o bé a un desgavell intern. 

Diu que, d’entrada, el seu Grup vol recordar al govern municipal que està en 
absoluta minoria i, per tant, no pot ser que la seva primera decisió sigui excloure 
de qualsevol diàleg, pacte o negociació tres dels grups municipals del Consistori, 
entre els quals el seu, cosa que valora com a poc democràtica. 
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Subratlla que, finalment, han aconseguit aprovar un cartipàs, tot i amb una 
certa “extravagància” pel que fa a les àrees de govern, fent nomenaments per 
revocar-los poc després; o fent nomenaments inapropiats, que han estat 
enormement criticats essencialment perquè suposen la pràctica d’un nepotisme 
descarat. 

Recorda que fa uns instants el Sr. Pisarello es referia al codi ètic de la seva 
formació, i diu que confia que l’apliquin també a l’hora de fer designacions. 

Afegeix que en la negociació del cartipàs s’ha fet palès que el Grup del govern té 
la pretensió de substituir els regidors que els han negat les urnes amb personal 
eventual, amb la designació de comissionats o de delegats a fi d’abastar totes les 
àrees en comptes d’intentar arribar a acords amb la resta de grups municipals, tal 
com pertoca que faci un govern en minoria evident. 

Fa notar, doncs, que si l’onada de canvi a què s’ha referit el Sr. Pisarello 
significa negar el diàleg amb els grups municipals no van bé. 

Li recorda que el seu Grup està a favor de la lluita contra de la desigualtat, però 
adverteix que el principal instrument és la generació d’activitat econòmica i 
ocupació; altrament, les mesures que ha pres el govern mentre els grups 
municipals de l’oposició intentaven arribar a un acord de cartipàs no són les millors 
per crear ocupació, entre les quals esmenta la suspensió de llicències hoteleres o 
l’anunci que determinades escoles bressol no es posaran en marxa perquè el 
govern considera que ho han de fer amb personal estrictament municipal. 

Es refereix també a les polèmiques que han causat decisions respecte a la 
guàrdia urbana, que han generat desencís i inseguretat. En aquest sentit, creu que 
les decisions han de redundar en benefici del conjunt de la ciutadania. 

Contraposa la intervenció del Sr. Pisarello amb les actuacions del govern 
municipal; en aquesta línia, el tinent d’Alcaldia apel·lava a la necessitat de lluitar 
contra la corrupció, malgrat que el govern practiqui el nepotisme; o a la necessitat 
de lluitar contra la precarització laboral, quan les seves primeres decisions han 
estat fer fugir inversions de la ciutat i perjudicar-ne els interessos. 

Conclou, per tant, que al govern li queda un llarg camí per recórrer, sobretot pel 
que fa a la democratització, al pacte i al diàleg i per garantir que totes les persones 
que han votat les diverses opcions polítiques que componen el consistori es vegin 
representades amb les decisions del govern municipal. 

El Sr. Trias destaca que avui es recupera una situació presidencialista en 
aquesta cambra, atès que novament l’Alcaldessa torna a ocupar la presidència del 
Ple. Altrament, considera que la situació de l’anterior mandat va significar un 
avenç en facilitar unes possibilitats diferents. Tanmateix, confia que l’Alcaldessa 
exerceixi la presidència del Ple amb una actitud oberta i de col·laboració amb els 
membres de la cambra. 

Observa que l’aprovació del cartipàs municipal sol ser un acte més de tràmit que 
no pas de fons, malgrat que en aquesta ocasió no ha estat gens fàcil, i constata 
que hauria estat molt més senzill d’haver-hi hagut una autèntica voluntat de 
negociació i d’acord. 

Valora la responsabilitat i la col·laboració demostrada pels grups municipals, que 
ha permès superar aquest escull, i entén que hauria estat molt lamentable no 
haver aprovat aquest cartipàs. Així, precisa que s’ha arribat a l’acord de crear 
quatre comissions de Plenari, presidides pels partits de l’oposició; s’han acceptat 
modificacions, i també el paper que havia de tenir l’Àrea de Seguretat.  

Tanmateix, addueix que la distribució política del govern municipal no aclareix 
quines són les seves prioritats; d’aquesta manera, els àmbits de cultura, educació, 
joventut o comerç no se sap ben bé quin lloc ocupen i, per tant, no queda clara la 
línia de govern futura. 

Posa en valor que s’hagi arribat a l’acord que l’oposició estigui als consells 
d’administració de les empreses municipals. En aquest sentit, afirma que se li fa 
difícil d’entendre que es volgués suprimir la seva representació, especialment pel 
que fa al canvi d’actitud de grups que abans eren a l’oposició i que actualment 
formen part del govern. 

Remarca que el fet que els grups municipals estiguin representats en els 
consells d’administració de les empreses era una herència històrica, 
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independentment del grau de majoria que hi hagin de tenir, un aspecte que sí que 
forma part de la discussió profunda de model. 

Així doncs, es mostra partidari d’obrir aquesta discussió de model i, per tant, 
també li costa entendre que no s’admetés un nombre adient d’assessors per a tots 
els grups municipals, fins per als més minoritaris. Entén que aquests aspectes 
formen part de les eines per governar i per fer el control i el seguiment de l’acció 
del govern.  

Afegeix que els sous i les retribucions també formen part del model, i no només 
dels càrrecs electes, sinó també de l’estructura de comissionats i de gerents. 
Adverteix, perquè considera que darrerament s’han produït confusions al respecte, 
que una cosa són les formacions polítiques i una altra la institució. 

Assegura que el seu Grup vol treballar des de l’oposició estant amb una actitud 
de mà estesa, i creu que és un error no fer-ho així. Reitera que buscaran 
col·laboració i entesa, cercant la manera de fer una crítica per fer que la ciutat 
avanci, no per paralitzar-la. Altrament, creu que el govern pren decisions per 
aturar la ciutat, sense pensar en l’existència d’un pacte local pel turisme; pren 
decisions sobre els Jocs Olímpics d’Hivern sense tenir en compte ni el territori ni 
les federacions; decideix sobre el Pla de la Rambla; atura la tasca feta per tirar 
endavant la relació internacional de Barcelona atraient-hi parlamentaris, que 
finalment es traslladarà a Girona. 

Així, augura que les principals ciutats de Catalunya s’aniran quedant tot allò que 
Barcelona refusa. Admet que hi ha coses que es poden fer en col·laboració amb 
altres ajuntaments, però alerta que cal tenir molt clar el paper de Barcelona, ara i 
en el futur. Considera positiu compartir l’entusiasme per veure on arriben com a 
país i com a capital de Catalunya, i entén que aquest també és un plantejament de 
fons essencial. Tanmateix, el govern de la ciutat no el manifesta enlloc, ni en 
l’organització ni en el funcionament d’aquest ajuntament; altrament, fa tota la 
sensació que està molt més preocupat per explicar-se a través de selfies, tweet o 
imatges propagandístiques, que no pas per fer realment la feina que pertoca, que 
és marcar model, intentar buscar col·laboracions per tirar endavant la ciutat. 

Finalment, intervé la segona tinent d’alcaldia, la Sra. Ortiz, la qual, d’entrada, es 
felicita perquè finalment avui puguin aprovar el cartipàs, un instrument clau per 
accelerar la feina que tenen al davant i els múltiples reptes i emergències socials 
d’una ciutat com Barcelona, que s’han aprofundit els últims anys. Afegeix que 
també és una emergència fer una avaluació i asserenar-se per fer debats en 
profunditat sobre el model de ciutat. 

Manifesta que els han sorprès algunes afirmacions fetes en les intervencions que 
l’han precedida sobre el desenvolupament de les negociacions del cartipàs. En 
aquest sentit, admet que no tothom està satisfet pel seu contingut, el primer de 
tots el mateix govern, i assegura que haurien volgut arribar més enllà en qüestions 
com les retribucions o el codi ètic per al conjunt del Consistori. 

Aclareix que el govern mai no ha volgut expulsar l’oposició ni dels debats polítics 
ni de la gestió i la fiscalització de les empreses municipals. Recorda que en la 
primera Junta de Portaveus es va dir clarament que aquesta qüestió provenia d’un 
debat jurídic propiciat pels tècnics municipals; però assegura que el govern no 
tenia intenció de plantejar cap conflicte, tan sols valorar si es tractava d’una 
millora en el funcionament de les empreses o no. I remarca que també van ser 
explícits en manifestar que el govern té molt clar el paper fiscalitzador i de control, 
així com la seva voluntat de treballar amb el conjunt de grups de l’oposició per 
avaluar el paper de les empreses municipals, que són instruments al servei de les 
decisions que pren aquest Plenari. 

Assegura que són molt conscients que el Consistori és plural, de la mateixa 
manera que ho és la ciutat, que també és diversa i mobilitzada; posa en relleu que 
més enllà de les parets d’aquest ajuntament hi ha les places, els ateneus, els 
carrers, la plataformes i els moviments que els demanen canvis, una altra manera 
de fer. Ratifica que aquest és el seu compromís, per al qual volen la complicitat de 
tots Grups, i assegura que parlaran amb el conjunt de formacions que conformen 
aquesta cambra, sense obviar que hi ha diferències clares de plantejament i de 
fons en què es prioritzarà l’articulació d’algunes polítiques, tal com s’ha fet sempre 
en aquest ajuntament.  
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Precisa que les prioritats del govern estan marcades per un compromís conjunt 
amb la ciutadania, atès que el programa electoral de Barcelona en Comú parteix 
d’això i justifica l’estructura municipal continguda en el cartipàs. En aquest sentit, 
en col·laboració amb els treballadors municipals, han valorat la manera d’integrar 
prioritats tan clares com la creació d’ocupació en la Primera tinència d’Alcaldia; 
parlen de treball digne i del fet que l’Ajuntament no pot ser, ell mateix, una font de 
precarització, d’abaratiment de salaris i de temporalitat, i assegura que això es pot 
treballar transversalment entre totes les àrees de govern. 

Afegeix que han volgut incorporar aspectes nous al cartipàs com l’economia 
social i solidària, amb un gran potencial a la ciutat.  

Seguidament es refereix a l’Àrea de Drets Socials, que concep l’habitatge, 
l’educació, la salut i els serveis socials com a drets fonamentals de ciutadania; i a 
través de la transversalitat entre aquestes polítiques es pot donar resposta a 
l’emergència social de Barcelona. Justifica que tots aquests aspectes estiguin 
inclosos en una mateixa àrea perquè els mateixos treballadors socials i les entitats 
socials ho reclamen; alhora que denuncien la manca d’un parc públic d’habitatge 
de lloguer social, lleis injustes aprovades per l’estat i per la Generalitat que no 
donen resposta a l’emergència habitacional de la ciutat. 

Indica que la Tercera tinència d’Alcaldia, que inclou els drets de ciutadania, 
vinculats als drets civils, a la participació i a la coproducció de polítiques amb la 
societat, respon al convenciment que és per aquesta banda que cal avançar, des 
de la proximitat i amb els barris. 

Considera que també és model de ciutat estudiar la manera com s’ha de 
descentralitzar després d’un procés de recentralització els darrers anys, durant el 
qual s’ha negat la veu a molts col·lectius. 

Puntualitza que el fet que el nom de determinats col·lectius no aparegui en les 
nomenclatures de les àrees de govern no significa que els obviïn; en aquest sentit, 
precisa que compten amb la Regidoria de Cicles de Vida, que incorpora infància, 
joventut i gent gran, ben conscients de la complexitat que suposa, per exemple, el 
col·lectiu de la gent jove, que ha estat expulsat de moltes polítiques, entre les 
quals ocupació i habitatge. Altrament, afirma que volen incorporar la joventut 
d’una manera transversal en totes les polítiques, i remarca que és essencial donar 
directament la veu als joves de la ciutat. 

Afegeix que les qüestions de gènere també han de ser clau i fonamentals, amb 
una mirada transversal en el conjunt de les àrees de govern. 

Acaba la intervenció confirmant l’existència d’un model de ciutat, tal i com 
palesa també la Quarta tinència d’Alcaldia, que inclou el medi ambient i l’ecologia 
en aquest nou model que proposen, i que ha de permetre obrir debats, com ara el 
del turisme, des de la serenitat i considerant els plantejaments de la ciutadania. 

Alerta de la insostenibilitat d’un model econòmic com el que regeix fins ara, i 
adverteix que cal diversificar-lo i comptar amb tothom per crear riquesa i 
redistribuir-la. 

 
Tot seguit, l’Alcaldessa obre el segon torn de paraules. 
 
Intervé en primer lloc la Sra. Lecha, la qual reitera que faran costat al govern 

municipal en polítiques rupturistes, oposades a les polítiques neoliberals; en 
polítiques que permetin avançar cap a un model de ciutat que ofereixi una vida 
digna a les persones. Afegeix que també coincidiran en tot allò que trenqui una 
línia continuista. 

Quant a les retribucions, addueix que no es dóna oportunitat als treballadors i 
treballadores de la casa d’ocupar càrrecs destacats en l’àmbit de la gestió 
municipal. Critica, igualment, l’organització del cartipàs municipal perquè no conté 
cap mesura rupturista. 

En un altre àmbit de coses, considera que cal ampliar l’anàlisi sobre el turisme, i 
tot i que la moratòria hotelera és una mesura pot ser positiva, creuen que s’ha 
d’abastar tot un ventall d’aspectes, entre els quals la sostenibilitat, el medi 
ambient, les afectacions que comporten els creuers, o l’impacte que suposen per a 
la ciutat els visitants que no hi pernocten. Però, sobretot, insisteix que cal 
emmarcar aquest debat en valorar la manera com s’ha de diversificar l’economia. 
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Subscriu la mesura quant als Jocs Olímpics d’Hivern, malgrat que consideren 
que s’ha fet unilateralment i sense comptar amb tots els agents del territori, que 
no són només les entitats mercantilitzades del Pirineu, sinó que inclou els agents 
de defensa del medi ambient, de l’economia sostenible i de recuperació de totes 
les destrosses causades per les infraestructures que han configurat negativament 
molts indrets del Pirineu econòmicament i ecològicament. 

Valoren positivament la mesura de creació de la comissió de llançaments, però 
reclamen que no es quedi en una política de gestos i que vagi molt més enllà i 
englobi totes les entitats que representen la gestió del treball social, amb unes 
plantilles que haurien de ser del sector públic i que ara estan en situacions 
precaritzades. Demanen, doncs, el canvi de protocols, passant per alt, si escau, la 
legislació de les administracions locals. 

Acaba la intervenció posant de manifest novament que la CUP farà costat al 
govern en polítiques rupturistes i contra les polítiques que només són gestos i 
continuistes i que, tot i estar maquillades, aboquin a polítiques neoliberals. 

El Sr. Fernández Díaz remarca la importància d’aquesta sessió d’aprovació del 
cartipàs perquè s’hi defineixen les regles del joc democràtic del mandat municipal; 
s’aproven i es constitueixen les comissions de Plenari i l’estructura executiva del 
govern. Tanmateix, creu que fóra important que el govern, i la Sra. Alcaldessa, 
assumís alguns compromisos democràtics inequívocs com ara que complirà les 
resolucions que aprovi el Ple per majoria democràtica, i no només aquelles que li 
semblin convenients. 

Fa notar que no es pot passar del “si se puede” al no per sistema, aturar-ho tot, 
o al sí per imposició, és a dir, governar com si es tingués majoria absoluta malgrat 
que la ciutadania els hagi concedit tan sols la minoria més absoluta de la història 
local. Per tant, creu que el govern hauria de convocar un Ple ordinari aquest 
mateix mes a fi de desbloquejar qüestions que afecten el dia a dia de la ciutat, 
però també perquè faci públiques les decisions de govern, atès que ja és moment 
de passar de la gestualitat al govern. 

Observa que el col·leguisme i el “bon rotllo” estan molt bé, però insisteix que ja 
és hora de presentar propostes concretes en les àmbits de l’ocupació, en serveis 
socials, en favor de la seguretat; concretar, definir i apostar per un model turístic i 
comercial, que genera activitat econòmica i d’ocupació a la ciutat, i que no es pot 
refusar sense més ni més. 

El Sr. Collboni, qui reitera la predisposició del Grup Socialista al diàleg, palesa la 
conseqüència de les reformes legislatives del govern del PP en matèria de política 
local, i fa notar que el Grup del PP d’aquest ajuntament ha patit la seva pròpia 
medecina, la que ha aplicat retallades en l’autonomia de la gestió local, en la 
capacitat d’autoorganització dels ajuntaments, més evident encara en el cas de del 
Barcelona que ha fet els deures, que està sanejat econòmicament. 

Així, el govern de l’estat ha aplicat a Barcelona la mateixa medecina que en 
ajuntaments com el de Madrid, que ha estat mal gestionat i que acumula un deute 
descomunal. 

Diu que el missatge que vol transmetre el seu Grup és que cal començar a 
parlar més de polítiques i menys de polítics; més de mesures que donin resposta a 
les necessitats actuals de la ciutat, amb reptes urgents com el turisme. En aquest 
sentit, nega que en la legislatura passada es fes un debat de model; altrament, es 
van prendre un seguit de mesures, que confia que no copiï l’actual govern, que no 
eren altra cosa que aplicar moratòries davant de qualsevol dificultat que es 
presentés. 

Insisteix, doncs, que cal parlar de models i deixar-se estar de moratòries; no es 
pot aturar la ciutat, sinó posar-la en marxa en coherència amb els programes 
polítics de les formacions que componen aquesta cambra, i també aplicant el 
realisme polític que cal quan s’encapçala un govern. Precisa que això significa la 
realitat de la ciutat, i no menystenir el cert grau d’angoixa i inquietud que han 
expressat alguns sectors econòmics perquè no hi ha certeses. Adverteix que 
l’economia, per crear ocupació, necessita certeses, saber quines són les regles del 
joc per garantir inversions i el desenvolupament del sector turístic, o altres sectors 
que puguin interessar a la ciutat. I aprofita per recordar que en la darrera 
campanya electoral molts grups van defensar la reindustrialització de la ciutat. 
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En conseqüència, acaba dient que tot allò que signifiqui fer avançar la ciutat i 
que superi l’aturada tècnica en què es troba comptarà amb el suport del seu Grup. 

El Sr. Coronas fa notar a la Sra. Ortiz que el codi ètic suposa un compromís en 
ferm, i que no cal buscar espais per parlar-ne o per aplicar-lo. Entre altres coses, 
creu que cal parlar del fet que les escales salarials 28 i 30 d’aquest ajuntament 
abasten una forquilla que va dels 60.000 als 150.000 euros anuals, i afegeix que a 
l’Àrea Metropolitana les retribucions en dietes arriben al milió d’euros. 

Fa notar que la pluralitat del Plenari del Consell Municipal es palesa en la 
diversitat de demandes formulades, unes perquè canviï tot, altres perquè no canviï 
res; hi ha formacions que confonen negociació i acords amb mercadeig; i cal ser 
molt conscients que dient no a tot res no es mourà. En aquest sentit, alerta que els 
extrems es toquen. 

Igualment, fa avinent que hi ha qui vol que res canviï, ni nacionalment ni 
socialment; altrament, ratifica que el seu Grup defensarà la capitalitat de 
Catalunya des d’aquest Ple, amb la força que calgui per assolir uns objectius que 
consideren indestriables: nacionals i socials. 

Pel que fa als continguts dels aspectes socials, diu que està convençut que 
coincidiran en moltes coses amb Barcelona en Comú, però constata que per al seu 
Grup les formes són tan importants com el contingut; i, com a bons republicans, 
no estan disposats a renunciar a l’excel·lència en les formes. 

La Sra. Mejías s’adreça a la Sra. Ortiz i al Sr. Coronas, que parlen de pluralitat, 
però sembla que només sigui unidireccional. Puntualitza que aquest Consistori és 
la representació de la pluralitat de la ciutat, i ara és més plural que mai, amb set 
grups, cadascun amb ideologia, projecte polític i objectius propis; per tant, tots 
igual de legítims.  

Assevera, doncs, que no estan disposats a tolerar que se’ls menystingui, 
sobretot perquè Ciutadans ha estat votat per vuitanta mil barcelonins, als quals 
tractaran amb el màxim respecte. 

Observa que la Sra. Ortiz feia avinent la disposició del govern al diàleg, però diu 
que no li sembla tan clar, atès que el primer que va fer va ser anunciar que 
excloïen tres grups municipals del diàleg i del pacte polític. Adverteix a la Sra. 
Ortiz, però, que aquest consistori és el resultat d’unes eleccions democràtiques i 
plurals, que han atorgat a Barcelona en Comú una majoria minoritària i, per tant, 
estan obligats a parlar i a estendre la mà a tots els grups municipals a fi d’arribar a 
acords i parlar de model i de projectes per a la ciutat. 

Afegeix, dirigint-se encara a la tinenta d’Alcaldia, que tenen procediments per 
canviar les lleis que no els agraden, però mai poden optar per incomplir-les. 
Insisteix que cal deixar de banda l’activisme de carrer per passar a la institució 
democràtica i representativa, que és la que estableix els mecanismes per canviar 
les coses quan no funcionen o no convencen. 

Al·lega que no pas per emplenar places s’aconsegueix tot, i remarca que la veu 
de Ciutadans vol ser més participativa que mai, perquè obren un nou moment 
històric per a la seva formació.  

Recalca que volen participar de totes les decisions que es prenguin en aquesta 
cambra, i del diàleg que el govern diu que els ofereix. Insisteix que volen parlar de 
model i de polítiques socials, que són la prioritat de la ciutat; participar del debat 
sobre el turisme, la principal activitat econòmica de Barcelona, i que el govern es 
dedica a criminalitzar i a paralitzar. Afegeix que volen parlar també de la 
diversificació de model productiu perquè no tot es pot destinar al turisme, ni tot a 
determinades activitats econòmiques. 

Reclama, doncs, diàleg, pacte i negociació, elements indispensables per a la 
legislatura. 

El Sr. Trias celebra que avui, finalment, s’hagin pogut posar d’acord, malgrat 
que no ha estat fàcil. En conseqüència, diu que a partir d’ara han de ser capaços 
de marcar prioritats clares i definir quina serà l’actuació d’aquest ajuntament i com 
s’implementa. 

Confirma que, des de l’oposició estant, buscaran maneres d’entesa i de 
col·laboració per fer que les coses tirin endavant. I aprofita per recordar que 
s’avança quan es busca l’acord i la col·laboració, tal i com demostra l’aprovació 
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avui mateix que Barcelona continuï sent la capital del Mobile fins al 2023 i que 
valora com a èxit col·lectiu.  

Insisteix que tots plegats han de ser capaços d’entendre que una ciutat va 
endavant, també des de les diferències de criteri, amb la col·laboració en tot allò 
que és d’interès de ciutat. Confirma que en això el seu Grup farà costat al govern, 
atent sempre, però, que les coses es facin amb la concurrència de tots els grups 
municipals. 

Observa que el govern municipal actua en solitari, malgrat que en moments 
puntuals té crosses potents. Tanmateix, diu que no es pot permetre el luxe de no 
comptar amb l’oposició. 

La Sra. Alcaldessa confirma i es felicita per la notícia que acaba d’avançar el Sr. 
Trias del manteniment de la capitalitat Mobile a Barcelona. 

Fet aquest incís, pren la paraula el Sr. Pisarello en nom del govern de la ciutat. 
En primer lloc, reconeix que el govern s’ha sentit incòmode en les discussions 

sobre el cartipàs; i moltes vegades han tingut la impressió que s’ha confós la 
negociació amb el mercadeig. Altrament, diu que s’haurien estimat més poder 
parlar més a bastament d’ètica política. 

Remarca que molts dels qui ara alliçonen el govern municipal, començant pel 
Grup de Ciutadans, s’han negat a discutir les reduccions de retribucions dels 
càrrecs electes. Confia, però, que aquelles formacions polítiques que no han volgut 
parlar d’aquest aspecte recondueixin aquesta negativa i que tots plegats puguin 
discutir sobre moltes més coses que tenen a veure amb l’ètica política aplicada al 
funcionament municipal. 

Expressa preocupació perquè la Fiscalia hagi manifestat que en algunes 
empreses municipals, com és el cas de Barcelona Regional, han passat coses que 
són incompatibles amb l’exercici ètic de la funció pública; i avança que ho 
investigaran. Per tant, confia que els grups de l’oposició que subscriuen aquesta 
discussió ètica els faran costat. 

Manifesta que estan plenament a favor del diàleg i de la mà estesa, reconeixent 
la situació de minoria en què està el govern municipal, però sense renunciar a 
complir el programa amb què s’han compromès amb la ciutadania. 

Confirma que volen diàleg, però, adreçant-se a la Sra. Mejías, diu que tenen tot 
el dret a fer-lo servir per tirar endavant les polítiques que han defensat davant de 
la ciutadania, i no les polítiques neoliberals que defensa Ciutadans, i que la 
regidora també va defensar durant els anys en què va pertànyer al PP. 

Insisteix que, oberts al diàleg, tenen tot el dret a aplicar polítiques que es basin 
en la defensa dels drets socials i en la lluita contra la precarització; alhora que 
defensen que el diàleg s’estengui a la ciutadania, perquè no es pot aplicar només a 
la defensa dels interessos de les cúpules dels partits o de la partitocràcia. 

Remarca que aquest criteri el plantegen en molts aspectes; i precisa que estan a 
favor de l’activitat econòmica però no de qualsevol, com ara l’activitat econòmica 
especulativa o la que precaritza. Contràriament, estan a favor de la genera 
ocupació digna, redistribueix riquesa, és sostenible i beneficia el conjunt dels barris 
i la ciutadania. 

En conseqüència, amb aquesta argumentació justifica decisions preses pel 
govern municipal, i també per acarar allò que l’anterior govern no va fer, que és 
obrir un debat públic sobre el turisme, en què hi siguin presents totes les 
formacions polítiques, els sectors econòmics i, sobretot, els veïns i les veïnes de la 
ciutat. 

Confirma que per a Barcelona en Comú això és la política real, i no només 
l’adreçada actors econòmics determinats, que malgrat que són importants cal 
recordar que la ciutat també la fa la ciutadania i, per tant, s’ha d’escoltar i atorgar-
li un paper important en la proposta de diàleg. 

Recorda que el govern municipal ha manifestat que arriba al capdavant de 
l’Ajuntament amb la voluntat de governar sense perdre l’impuls utòpic i d’il·lusió 
que els ha portat fins aquí. 

En aquest sentit, diu al Sr. Fernández Díaz que comprèn que el president del 
govern de l’estat s’estimi més estar al costat de la troica i d’òrgans que no tenen 
cap mena de legitimitat democràtica, i afirma que Barcelona en Comú està al 
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costat del poble grec, perquè considera que fa un gest de dignitat amb què es juga 
el futur. 

La Sra. Alcaldessa tanca les intervencions adreçant unes paraules al Plenari. 
En primer lloc, agraeix a tothom la tasca que ha conduït a poder tancar avui el 

cartipàs i que permet començar a treballar en les prioritats de la ciutadania. 
Reconeix que hi ha moltes urgències a la ciutat que no poden esperar, i el govern 
està obligat a prioritzar-les. 

Fa extensiu aquest agraïment a la Síndica de Greuges, que ha estat present en 
aquesta sessió; als treballadors municipals que han treballat per a aquest Plenari 
del Consell Municipal i per al dia a dia de la casa; a la ciutadania que ha seguit 
aquest Ple. Constata que a la governança de la ciutat no tindrà èxit si es fa només 
dins d’aquestes parets; altrament, ha de ser una feina col·lectiva amb la 
ciutadania, àmpliament compartida. 

Inclou en el capítol d’agraïments els mitjans de comunicació, que s’esforçaran 
per transmetre amb objectivitat el debat que aquí s’ha fet. 

Celebra els acords a què han arribat, tot i els desacords, petits i grans. I afegeix 
que són conscients que a cap govern anterior se li ha exigit tant com a aquest, i 
afirma que s’esforçaran i intentaran estar a l’altura d’aquesta exigència. 

Finalment, es felicita per la notícia del manteniment de la capitalitat Mobile, que 
ha estat un mèrit col·lectiu en què ha treballat molta gent i, en nom d’aquest 
consens, proposen ampliar-lo i aprofundir-lo i treballar perquè el Mobile World 
Congress sigui una activitat que redistribueixi millor els seus impactes econòmics 
en el conjunt de la ciutat, que serveixi per desenvolupar una indústria local 
vinculada a les noves tecnologies, que han de tenir aplicacions socials i que han de 
ser sostenibles en termes ambientals. 

Per tant, amb la voluntat de millorar els acords i els consensos que s’han 
produït, anuncia que hi haurà una roda de premsa a dos quarts d’una del migdia 
arran d’aquesta notícia. 

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

onze hores i quaranta minuts. 
 

 
 

Acta de la sessió extraordinària del 24 de juliol de 2015, aprovada el 2 
d’octubre de 2015 

 
Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia vint-i-

quatre de juliol de dos mil quinze, s'hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en 
sessió extraordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau 
Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde, Gerardo 
Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i 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, Josep 
Ma. Montaner Martorell, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, 
Sònia Recasens i Alsina, Antoni Vives i Tomàs, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume 
Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i 
Molist, Francina Vila i Valls, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia 
Sierra Infante, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Alfred 
Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, 
Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni i Cuadrado, 
Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol i Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto 
Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, Maria José Lecha 
González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa, assistits pel Secretari 
General, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

 
Hi és present l'Interventor Municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre a les deu hores i 

cinc minuts aquesta sessió extraordinària. 
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La Sra. Alcaldessa, abans de tractar els punts de l’ordre del dia, es refereix a la 

retirada ahir del bust de l’excap de l’estat que presidia aquest hemicicle, que 
justifica, a banda de les conviccions republicanes del govern municipal, per 
l’aplicació de la normativa vigent. 

Afegeix que el govern de la ciutat va fer pública ahir mateix la voluntat de crear 
un grup d’estudi, comptant amb l’opinió dels grups de l’oposició, per avaluar la 
manera d’actualitzar la simbologia monàrquica i d’altra mena en el conjunt de 
dependències municipals.  

Així doncs, abans d’entrar en el contingut d’aquesta sessió, proposa obrir un 
torn de paraules d’un minut per a cada grup municipal. 

El Sr. Fernández Díaz, que demana intervenir per una qüestió d’ordre, fa notar a 
la Sra. Alcaldessa que s’està incomplint la llei en l’inici d’aquesta sessió, atès que 
el retrat del Rei no està situat en un indret preferent d’aquest saló de plens, tal 
com estableix la llei. Per tant, al marge del debat posterior, posa de manifest 
aquesta il·legalitat, i fa notar que la impossibilitat de disposar d’un retrat del rei 
Felip VI no pot ser al·legada, atès que fa uns instants el seu Grup n’ha lliurat un. 

La Sra. Alcaldessa observa que l’anomalia s’ha produït durant més d’un any 
sense que el Grup del PP digués res; tanmateix, diu que prenen nota del que acaba 
de dir el regidor, i reitera que estudiaran la manera d’actualitzar la presència de la 
simbologia del cap de l’estat i d’altres tradicions de la ciutat. 

Seguidament dóna la paraula al Primer Tinent d’Alcaldia, Sr. Pisarello. 
El Sr. Trias intervé per advertir que, per un motiu de procediment, la darrera 

intervenció de la Sra. Alcaldessa obre torn arran d’una explicació que no consta a 
l’ordre del dia i que, per tant, la intervenció del govern ha de ser de resposta a les 
intervencions prèvies dels grups municipals. 

La Sra. Alcaldessa assenyala que és nova en aquestes funcions i que mai no 
pretendria cometre l’arrogància de creure que coneix el procediment més adequat; 
per aquest motiu, informa que abans de començar la sessió s’assessora amb la 
Secretaria General, de la professionalitat i experiència de la qual suposa que ningú 
no dubta. 

Precisa que la Secretaria li ha fet saber que les intervencions en obrir torn, tan 
si és extraordinari com ordinari, són de major a menor, començant pel grup del 
govern. 

Dit això, pregunta als grups municipals si estan d’acord amb què enceti aquest 
torn de paraula el grup de govern. 

El Sr. Trias puntualitza que la Sra. Alcaldessa ha estat qui ha obert torn i, per 
tant, ja l’obre el grup de govern. 

La Sra. Alcaldessa afirma que la presidència no té cap inconvenient que 
intervingui seguidament el Grup de CiU. 

Tot seguit, i també al·legant una qüestió d’ordre, la Sra. Mejías addueix que el 
fet que la Sra. Alcaldessa hagi comentat els fets significa que ha fet avinent l’opinió 
del govern municipal i, per tant, ha obert torn. En conseqüència, adverteix a 
l’Alcaldessa que està obligada a complir el ROM. 

La Sra. Alcaldessa confirma que no tenen cap intenció d’incomplir el reglament, i 
considera que no estan aquí per crear polèmiques sobre això tenint en compte la 
importància dels assumptes a tractar i que afecten la ciutadania. 

La Sra. Andrés se suma a les observacions sobre el procediment i sol·licita una 
Junta de Portaveus extraordinària immediatament. 

La Sra. Alcaldessa entén que la presidència del Ple ha procedit correctament i 
insisteix que s’ha assessorat a fi de convidar els grups municipals a obrir un torn 
de paraula extraordinari. 

Considera, doncs, que no té sentit celebrar una Junta de Portaveus 
extraordinària. 

Arribats a aquest punt el secretari general intervé per aclarir que la petició d’una 
Junta de Portaveus extraordinària en aquest moment ha de ser estimada o 
desestimada per la presidència en funció de la concurrència de les circumstàncies 
per convocar-la. Puntualitza que és facultat exclusiva de la presidència de la Junta 
de Portaveus apreciar la petició formulada per la representant del Grup Socialista. 
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El Sr. Coronas, en nom del Grup d’ERC, qualifica de pantomima l’inici de sessió i 
convida a tancar el debat sobre una qüestió formal per passar a tractar els 
assumptes realment importants. 

En conseqüència, considera que ben bé es pot estalviar la convocatòria d’una 
Junta de Portaveus extraordinària. 

El Sr. Garganté considera també que tots aquests prolegòmens per qüestió 
d’ordre són innecessaris i una pèrdua de temps. 

Finalment, el Sr. Pisarello, en qualitat de president de la Junta de Portaveus, diu 
que no concorren raons per convocar una junta extraordinària i, per tant, que 
continuen amb el debat tal com s’ha plantejat de bon principi. 

Seguidament, la Sra. Alcaldessa obre els torns de paraula extraordinaris d’un 
minut que enceta el Grup de CiU. 

El Sr. Trias considera que la retirada ahir al vespre del bust de l’anterior 
monarca d’aquest saló de plens és una pantomima, i fa notar a l’Alcaldessa que 
presideix el Ple sota el quadre d’Alfons XIII i la Reina regent i que, tal vegada, 
s’hauria de plantejar retirar-lo també. 

Lamenta que la retirada del bust hagi estat una mesura unilateral, amb 
nocturnitat, i que no s’hagi de sotmès a debat. Puntualitza que amb aquesta 
observació no defensa la monarquia, sinó que es refereix a unes maneres de fer 
que no respecten la resta de grups municipals, amb qui les haurien de consensuar. 

La Sra. Mejías es remet, en iniciar la seva intervenció, a les paraules que ahir 
mateix va dir a Barcelona el cap de l’estat sobre el respecte a la llei, afirmant que 
no es tracta d’un tràmit sinó d’una obligació. Igualment, recorda que el dia de la 
constitució del consistori ella mateixa va dir es tracta d’una institució democràtica 
que obté la seva legitimitat de la Constitució espanyola, que és democràtica i ha 
estat votada per la majoria dels espanyols. En conseqüència, reitera que les lleis 
són d’obligat compliment quan emanen d’una majoria democràtica. 

Acusa el govern municipal d’haver vulnerat aquesta majoria democràtica, i 
recorda que hi ha una llei que estableix que tots els plens dels ens locals han 
d’estar presidits per una efígie del cap d’estat. 

Exigeix en nom de la seva formació que el govern municipal compleixi la 
legalitat vigent, i que si no li agrada empri els procediments necessaris per 
canviar-la. Insisteix que aquest ajuntament és la casa de tots els barcelonins i no 
la de Barcelona en Comú, i li fa avinent que si volen canviar la simbologia ho facin 
a la seva seu. 

El Sr. Bosch posa de manifest que una de les funcions de la corporació és fer 
una bona neteja de la ciutat i, també, de l’edifici que l’allotja. Felicita l’equip de 
govern, doncs, per la neteja a fons que ha fet d’aquesta sala, complint, a més, 
amb la legalitat vigent atès que el bust retirat no era pas el del cap d’estat. 

Afegeix la consideració que si alguna efígie hagués de presidir aquesta sala 
hauria de ser la que representés el poble de Catalunya, l’únic sobirà. 

Finalment, es pronuncia en nom del seu Grup per una Barcelona republicana 
lliure de borbons. 

El Sr. Collboni manifesta la consternació i la incomprensió del seu Grup per la 
decisió unilateral del govern municipal, especialment per la coincidència amb el 
plenari extraordinari en què, per primera vegada, s’havien d’abordar mesures 
concretes contra els problemes reals de la ciutat: l’atur i les desigualtats. 

Considera que la retirada del bust i la fotografia de Felip VI que ha portat avui el 
Grup del PP formen part de la política espectacle, i recrimina que cadascú faci la 
seva proclama en comptes de parlar d’allò que els ciutadans esperen i necessiten 
com són mesures socials i polítiques econòmiques. 

Valora com una falta de respecte als ciutadans de Barcelona i als representants 
de la ciutat la mesura presa perquè aquest és un espai comú i compartit, 
independentment dels principis ideològics de cadascú, alhora que es ratifica en les 
seves conviccions republicanes. 

El Sr. Fernández Díaz es refereix a què fa uns anys el llavors Primer Tinent 
d’Alcalde, Sr. Xavier Casas, va promoure la reforma del Saló de la Reina Regent 
consultant-la a tots els grups municipals. Contraposa aquesta manera de fer amb 
la del govern actual, i li recrimina que ahir escenifiqués una decisió unilateral 
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retirant el bust de Joan Carles I davant dels mitjans de comunicació, i en presència 
del Primer Tinent d’Alcaldia, amb la finalitat de fer un escarni a la monarquia. 

Per això, reclama al govern municipal que compleixi la llei i que en aquest saló 
de plens s’instal·li el retrat del rei Felip VI en un lloc preferent.  

El Sr. Garganté es felicita en nom del seu Grup per la retirada del bust –
parafrasejant Arnaldo Otegui– de l’antic cap dels torturadors, comparteix i anima 
al govern municipal a fer neteja de tots els símbols monàrquics i de la bandera 
espanyola que oneja en aquest edifici. 

Recorda, als qui exigeixen el compliment de la llei, la cita de Karl Marx que 
expressa que el dret és la voluntat de la classe dominant erigida en llei, i defensa 
que la seva formació cridi a la desobediència de lleis injustes. 

La Sra. Mejías demana que les paraules del Sr. Garganté constin en acta. 
Finalment, la Sra. Alcaldessa anuncia que el grup del govern renuncia a 

intervenir, i fa avinent que recull tots els comentaris i propostes que s’han fet 
sobre la qüestió que els ha ocupat fins ara. 

Manifesta, en qualitat de presidenta del Ple, que garanteix que no es faran 
canvis substancials en aquesta sala, que subscriu que pertany a la representació 
plural de la ciutat, sense consultar-los i debatre’ls amb la resta de grups que 
componen el consistori. 

Tanmateix, insisteix que en aquesta ocasió només s’ha procedit a retirar el bust 
d’un excap de l’estat i que, com a tal, no era obligat de mantenir. 

 
 

PART INFORMATIVA 
 
Mesures de govern 
 
 
1. Impuls del procés participatiu sobre el model de turisme de Barcelona. 
 
La Sra. Ortiz, regidora de Drets Socials, presenta la mesura de govern, que 

respon a la voluntat de l’Alcaldessa i del conjunt del govern que aquest primer Ple 
municipal abordi el problema i el repte principal de la ciutat: les desigualtats 
profundes. 

Manifesta que la voluntat de combatre la desigualtat i les seves conseqüències, 
la pobresa i les carències que comporta, ha de ser una prioritat del conjunt del 
consistori. Justifica, per tant, la celebració d’aquest Ple extraordinari per abordar 
unes primeres mesures de govern com a primer pas per avançar en un programa 
de govern que té com a prioritat fonamental la lluita contra les desigualtats. 

Proclama que el govern vol acarar la situació com una prioritat del mandat, 
sense amagar la pobresa, sinó visualitzar-la i entendre-la per constatar les seves 
causes; i diu que això ho volen fer amb el conjunt dels grups municipals i, encara 
més, amb el conjunt de la ciutat. 

Afirma que la pobresa a la ciutat és conseqüència de la manca de redistribució 
dels recursos, atès que Barcelona demostra dinamisme econòmic, però sense una 
prosperitat compartida. En aquest sentit, precisa que ahir mateix van tenir 
oportunitat de constatar-ho mitjançant el baròmetre d’infància i famílies, que 
palesa que actualment la pobresa a la ciutat és l’expressió de desigualtats 
profundes que es manifesten per barris i per factors de vulnerabilitat de diversos 
col·lectius, entre els quals famílies monoparentals, persones migrades o col·lectius 
que pateixen atur de llarga durada.  

Addueix que aquesta situació comporta fer molts més esforços en la 
redistribució dels recursos, però també significa fer les coses d’una altra manera, 
en primer lloc, mobilitzar recursos, motiu pel qual demanen la col·laboració dels 
grups municipals en aquest primer Ple per tirar endavant aquestes iniciatives. En 
aquest sentit, admet que la lluita contra la pobresa no es pot acarar només amb 
declaracions d’intencions, sinó que cal la mobilització de recursos econòmics i 
establir objectius clars. Afegeix que també cal combatre des del municipalisme i 
des de la capital del país les polítiques injustes imposades al conjunt d’institucions 
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des de la UE, l’estat i la Generalitat, que tenen efectes evidents en la pobresa a 
Barcelona. 

Diu que també s’imposa un canvi de paradigma. Remarca que hi ha moltes 
qüestions d’intervenció social i, tot i que no nega que s’han incrementat els 
recursos d’assistència social els darrers anys, insisteix que cal anar a l’origen de 
les causes. En aquest sentit, subratlla que gran part de la pobresa a la ciutat és 
per dificultats d’inserció laboral, per manca d’habitatge, o perquè Barcelona és una 
ciutat cara. 

En conseqüència, assenyala que la mesura de govern vol ser un punt de partida 
a l’espera de concretar un nou pla d’inclusió social que volen treballar 
conjuntament amb tots els grups municipals; a l’espera del PAM, perquè entenen 
que la lluita contra les desigualtats no afecta només l’àrea de Drets Socials sinó 
que ateny totes les àrees de govern; així com també passa per l’empoderament 
dels sectors més invisibles i abandonats de la ciutat. 

Indica que la mesura recull propostes del programa electoral de Barcelona en 
Comú, i hi han inclòs propostes del grups Socialista i d’ERC, alhora que han 
convidat tots els grups a fer-los arribar les seves aportacions. 

Puntualitza que allò que avui presenten són unes mesures que inclouen 
qüestions com la lluita contra l’atur i per l’ocupació de qualitat, aplicant plans 
d’ocupació concrets, i acabant amb certes contribucions a empreses que no 
generen efectes en els col·lectius més vulnerables. Igualment, la mesura conté 
plans de xoc, tal com demanava el Grup Socialista, adreçats a les persones a l’atur 
de llarga durada, o l’atur juvenil; actuacions per respondre a l’emergència 
habitacional i la garantia de subministraments, modificant el reglament 
d’emergències, incrementant el parc de lloguer social i mobilitzant recursos. 

Afegeix que la mesura inclou actuacions per acarar la pobresa infantil, el gran 
drama que colpeja la ciutat, garantir l’alimentació i els drets dels infants com el de 
poder jugar i relacionar-se amb altres infants i a fer activitats. Es tracta, doncs, 
d’enfortir aspectes d’equitat educativa i de suport escolar. 

Destaca l’aposta per uns serveis socials a l’altura de les necessitats, entre els 
quals l’increment de la plantilla dels centres de serveis socials, per a la qual cosa, 
insisteix, caldrà mobilitzar recursos i complicitat dels grups municipals. 

Esmenta entre els objectius proposats la garantia de rendes, atès que allò que 
no volen és fer caritat, ni ajuts fragmentats que estigmatitzen la població; per 
tant, volen garantir un llindar de renda, cosa que implica un canvi estructural en la 
manera d’abordar les polítiques socials.  

Afirma que no els valen els discursos triomfalistes sobre la recuperació 
econòmica, perquè la realitat és que la ciutat és desigual i requereix actuacions 
redistributives en barris i en col·lectius. I subratlla que, des d’aquest ajuntament, 
cal fer front al desastre social que ha comportat l’austeritat imposada per la troica, 
la reforma laboral, la llei d’estabilitat, les retallades del pla concertat de serveis 
socials o la reforma de la renda mínima d’inserció. 

Manifesta que el govern municipal vol fer tot allò que estigui al seu abast per 
canviar l’enorme desigualtat entre els barris de la ciutat, per a la qual cosa 
demana la col·laboració dels grups municipals i, sobretot, la de totes les entitats i 
moviments que avui lluiten per una ciutat més justa. 

El Sr. Trias considera oportú que el primer assumpte que s’abordi aquest 
mandat d’una manera oficial en el Ple sigui la lluita i les mesures urgents per 
combatre la pobresa, un aspecte en què tots els grups municipals coincideixen 
malgrat que plantegin maneres diferents d’abordar-lo. 

Avança, doncs, el suport del seu Grup a les mesures que planteja el govern, tot i 
que considera que aquest assumpte requereix un tractament en profunditat. 
Adverteix que cal tenir ben clares les línies de treball i no limitar-se a accions 
urgents i a les de resposta mitjançant la subvenció social. Insisteix en l’argument 
que la lluita contra pobresa passa per l’ocupació, l’habitatge i per l’educació, tres 
puntals en què s’ha d’incidir especialment. 

Recorda que la situació de màximes desigualtats es va viure a Barcelona entre el 
2009 i el 2011, i que actualment s’insinua un creixement econòmic i la disminució 
de l’atur, malgrat que això no garanteix que s’acabi amb la pobresa i les 
desigualtats. Observa que, altrament, quan s’inicia la recuperació econòmica 
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s’incrementen les desigualtats, i que és precisament en aquest cas que ha d’actuar 
aquesta administració amb mesures concretes i puntuals que, en molts casos, 
significa ampliar actuacions que ja s’estan duent a terme.  

Per tant, avança el suport del seu Grup a aquestes actuacions, no només des del 
vessant pressupostari, sinó des dels plantejaments del govern.  

Reitera, però, que és essencial ajudar a la creació d’activitat econòmica a 
Barcelona i exigir i garantir que proporcioni llocs de treball estables; alhora que 
han de valorar quin és el salari mínim de la ciutat. 

Quant a l’habitatge, subscriu que cal avaluar la manera d’aconseguir un parc 
d’habitatge públic de lloguer a preu assequible; i pel que fa a l’educació, alerta que 
se’n sortiran si en determinades zones de la ciutat l’èxit escolar augmenta 
substancialment, com ja està passant. 

En conseqüència, planteja un pacte de ciutat de polítiques socials, on tots hi 
siguin, i que es faci un seguiment semestral dels resultats de les mesures que es 
van implementant a fi de corregir-les si cal. Insisteix que per fer-ho cal la 
col·laboració de tothom i el suport i la concurrència de les entitats del Tercer 
Sector. 

La Sra. Mejías addueix que, com a anàlisi descriptiva, la mesura de govern està 
molt bé, explica quina és la situació a la ciutat, que coneixen prou bé els membres 
d’aquesta cambra.  

Considera oportú fer un debat sobre mesures socials que, amb la participació de 
tots els grups municipals, intentin evitar les desigualtats entre barris i Districtes de 
Barcelona i garantir a tots els barcelonins unes condicions de vida dignes. 

Tanmateix, posa de manifest que han trobat a faltar en aquesta mesura de 
govern concreció, dotació pressupostària, i la un calendari per a la seva execució i 
quin període de temps es marca el govern per assolir objectius. 

Remarca que per al seu Grup és molt important que aquestes mesures socials 
garanteixin a les persones en situació de dificultat tres elements fonamentals. En 
primer lloc, la cobertura de les necessitats bàsiques; en aquest sentit, fa notar que 
en la mesura es fa referència a un pla de xoc sobre la pobresa infantil i les 
dificultats alimentàries que afecten els menors, i fa avinent que Ciutadans ha 
intentat, mitjançant la presentació d’iniciatives al Parlament de Catalunya, que el 
govern de CiU mantingués obertes les escoles durant l’estiu per garantir els àpats, 
cosa que no han aconseguit com sí que han fet altres comunitats autònomes 
d’Espanya. 

En segon lloc, es refereix a la necessitat que les persones tinguin un habitatge 
digne, i aprofita per preguntar al govern com durà a terme la creació del parc 
d’habitatge de lloguer social. En aquesta línia, diu que són coneixedors que 
l’Alcaldessa ha mantingut reunions amb diversos responsables d’entitats bancàries 
de la ciutat, sense que en la mesura de govern s’expliqui a quines conclusions han 
arribat i si han assolit algun acord. Considera que, en benefici de la transparència, 
i a fi de garantir que aquestes reunions tinguin un resultat per a la ciutat, 
convindria que els n’informessin, així com de quin plantejament fan pel que fa a la 
construcció d’habitatge social, que també apunta la mesura de govern i amb quina 
dotació pressupostària i quin calendari d’execució. 

Finalment, pregunta de quina manera concreta el govern de la ciutat l’accés a la 
renda mínima d’inserció, que per al seu Grup no ha de ser un subsidi permanent, 
sinó per al període de temps que les persones busquen ocupació.  

Remarca que per a Ciutadans la millor política social és la creació d’ocupació, i 
observa que amb moltes de les mesures preses per aquest ajuntament no s’ha fet 
altra cosa que perjudicar o posar en risc llocs de treball que havia posat en marxa 
la ciutat com a conseqüència de l’inici de bonança econòmica. 

El Sr. Bosch celebra en nom del Grup d’ERC la presentació d’aquesta mesura de 
govern i que es debati al Ple, sobretot perquè, en part, en comparteixen autoria. 
Tanmateix, expressa la voluntat que sigui compartida per tothom i que condueixi, 
com ha dit el Sr. Trias, a un pacte de ciutat. En aquest sentit, destaca la 
importància que la proposta sigui subscrita i participada per la societat civil, la 
Taula del Tercer Sector i altres representants de les entitats civils i socials. 

Conclou, per tant, que la proposta ha de tirar endavant, parlant-ne i debatent-la 
a fons. I adverteix que una vegada conclosa la campanya electoral toca posar-se a 
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treballar i, per aquest motiu, el seu Grup ha insistit en la necessitat d’un calendari 
per a aquesta mesura, i també pressupost, malgrat que entén que s’han d’esperar 
una mica.  

En conseqüència, reclama que en sis mesos s’hagin concretat les partides 
pressupostàries que responen a les propostes contingudes en la mesura; i valorar 
fins a quin punt s’acosten al 5% dels fons locals per a la lluita contra les 
desigualtats i la pobresa que en el seu moment van signar tots les formacions aquí 
presents. 

Afegeix que, en la discussió de les ordenances fiscals, la tributació progressiva 
que es proposa també s’hi reflecteixi. 

Afirma que el seu Grup vol abanderar, en companyia de tots aquells que ho 
vulguin, el gir social de l’ajuntament de Barcelona; i en cas que no s’avanci per 
aquest camí, assegura que no s’estaran de denunciar que s’està venent fum, i 
alerta a l’equip de govern que ERC està disposada a ser un corcó en les exigències 
en matèria social. 

El Sr. Collboni se suma a la felicitació per la presentació d’aquesta mesura de 
govern, que és de les que situen l’acció del govern en allò que el seu Grup 
considera més rellevant ara com ara a la ciutat: el combat contra les desigualtats, 
la reactivació de l’economia i la creació de llocs de treball.  

Posa en relleu que el seu Grup ha participat molt activament en l’elaboració dels 
continguts de la mesura, per la qual cosa dóna suport a totes i cadascuna de les 
accions contingudes. Això no obstant, admet que hi ha aspectes pendents que 
s’hauran de desenvolupar els propers mesos, però reconeix que aquests darrers 
dies s’han fet molts esforços de concreció, entre els quals la calendarització de 
moltes de les actuacions. 

Afirma que el debat ha de contemplar que el problema de la ciutat és de model 
de creixement, atès que del 1985 al 2006 a la ciutat i la seva àrea d’influència es 
van crear 1,2 milions de llocs de treball, i durant aquest període les desigualtats es 
van reduir d’un 23%. Altrament, alerta que amb el patró de creixement actual es 
corre el risc que, tot i que es torni a crear ocupació, s’incrementin les desigualtats. 
Remarca que això forma part del patró de creixement i del model de les polítiques 
neoliberals, de les reformes i contrareformes dels governs del PP i de CiU. 

En conseqüència, creu la pregunta que cal formular-se és si des de l’Ajuntament 
es pot pal·liar, reequilibrar i modular els efectes d’aquest model sobre la ciutat, i 
afirma que el seu Grup considera que l’ajuntament de Barcelona té recursos, 
competències i experiència, juntament amb el Tercer Sector Social, per contribuir a 
un creixement inclusiu i just. 

Opina que és urgent abordar mesures incloses en el document que avui 
presenta el govern, entre les quals l’ampliació de la renda infantil garantida; 
redistribució de la riquesa; abordar el debat sobre la reforma fiscal, sobre el 
sistema de bonificacions municipals a fi d’actualitzar-les, atès que actualment 
algunes d’aquestes bonificacions només beneficien la classe mitjana alta de la 
ciutat; o establir el salari metropolità, ajustant-se a la realitat econòmica de la 
ciutat. 

A tall de conclusió diu que allò que cal generar és prosperitat, perquè només així 
es podrà redistribuir la riquesa. I precisa que per aconseguir-ho cal reactivar 
l’economia, i que aquest ajuntament estableixi normes clares i donar seguretat 
jurídica i incentius a l’activitat econòmica. 

El Sr. Fernández Díaz enceta la seva intervenció amb un record per sor 
Genoveva Masip, que va morir la setmana passada, que exemplifica el compromís 
de moltes persones i entitats de la ciutat en favor de les persones amb més 
dificultats i de lluita contra l’exclusió i la pobresa. 

Tot seguit, avança la total predisposició del Grup del PP a col·laborar amb el 
govern municipal per promoure, impulsar i acordar, sense etiquetes polítiques ni 
debats partidistes, les qüestions que planteja la mesura, atès que la lluita contra la 
pobresa i en favor de la inclusió social són prioritats absolutes de la ciutat, que ha 
de poder atendre amb dignitat i suficiència a les persones que més ho necessiten. 

Precisament per això diu que lamenta la precipitació en la presentació d’aquesta 
mesura. Entén, però, que el govern s’hagi apressat a presentar-la perquè, 
altrament, el primer Ple del mandat hauria estat el dels Jocs Olímpics d’Hivern del 
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2026, cosa que qualifica de burla a les veritables prioritats de la ciutat. Recorda 
que quan es va demanar la celebració del Ple extraordinari sobre aquest assumpte, 
ell mateix es va adreçar per escrit a l’Alcaldessa per fer-li avinent que calia parlar 
de les prioritats d’inclusió social, creació d’ocupació, seguretat o model turístic. 

Considera, per tant, que aquesta mesura significa només una declaració 
d’intencions, i tan sols s’hi concreten mesures que ja s’estan aplicant o a punt de 
ser posades en marxa perquè ja s’havien previst, i fins i tot inclou propostes que 
Grup d’ICV-EUiA havia votat en contra en l’anterior mandat. 

Suggereix que, com a actuacions concretes, es podria haver presentat una 
modificació de crèdit en aquesta mateixa sessió per incrementar els recursos 
destinats a la lluita contra la pobresa i per la inclusió social. I adverteix que si això 
es fa en el Ple ordinari de l’octubre no podrà entrar en vigor abans del gener, és a 
dir, en el proper exercici pressupostari. 

Acaba dient que esperava molt més d’aquesta proposta, alhora que confia que el 
govern ho resoldrà, especialment en els capítols essencials de l’ocupació, 
habitatge, polítiques socials i atenció a les persones que més ho necessiten. 

La Sra. Rovira titlla de cínic i hipòcrita que els grups que van votar en contra de 
rebaixar les remuneracions dels càrrecs electes –Ciutadans, CiU, PP, PSC– perquè 
consideren que vuitanta mil euros a l’any és un sou digne per a un regidor de 
Barcelona, ara parlin de pobresa o de renda garantida. Atribueix els mateixos 
qualificatius al fet que la majoria de grups municipals votessin dimecres passat a 
favor de l’externalització dels treballadors del bus turístic, que tenen un salari de 
550 euros mensuals.  

En conseqüència, considera que només es poden aconseguir transformacions 
reals i una vida digna per al conjunt de la ciutadania si teoria i pràctica van de la 
mà. 

Manifesta que el seu Grup entén que la convocatòria de dos plens extraordinaris 
en un mateix dia respon a la precipitació, tot i que es tracti de dos assumptes 
fonamentals per a la ciutat i que, per tant, requereixen un debat profund i unes 
mesures extraordinàries. 

Així doncs, subratlla que calen mesures efectives de canvi real de model 
socioeconòmic, que ataquin directament les estructures patriarcals com a origen 
de molts problemes. Afegeix que en un moment en què la majoria d’organismes 
que han de tractar els assumptes proposats encara no s’han constituït és difícil 
saber com s’aplicaran les conclusions que puguin extraure d’aquesta sessió. I 
apunta que un debat sobre pobresa requereix un informe del govern municipal, i 
també de les persones afectades directament per les desigualtats. 

Entén que és positiu que es plantegi la necessitat d’acarar els problemes de la 
ciutat, en coherència amb què es tracta d’una proposta bàsica del programa de 
Barcelona en Comú; no obstant això, afirma que les lluites i reivindicacions socials 
han de sortir dels veïns, perquè només així es poder afrontar els problemes 
realment, i alerta que no és des d’aquesta institució que podran transformar la 
realitat socioeconòmica de Barcelona, ni tampoc la realitat patriarcal, dos elements 
que cal atacar per aconseguir una transformació real i una vida digna per a 
tothom. 

En conseqüència diu que, atès que l’Ajuntament ha de governar obeint el poble, 
s’ha de generar espais de deliberació amb la ciutadania a fi d’empoderar-la i 
responsabilitzar-la en la resolució dels conflictes de la ciutat. 

Igualment, destaca que l’emergència social actual és fruit del sistema 
socioeconòmic i heteropatriarcal imperant, de manera que calen mesures 
radicalment transformadores. En aquest sentit, rebutgen els pedaços, i 
l’assistencialisme a curt termini com el que practica aquesta institució; altrament, 
insisteix en què són necessàries mesures que ataquin l’arrel dels problemes amb 
valentia. 

Tanmateix, valora que la mesura de govern presentada no s’inscriu en els 
arguments que acaba d’expressar, i en destaca l’ambigüitat, sense prioritats ni 
partides pressupostàries per a la implementació de les mesures que proposa. 

Finalment, assenyala que no veuen perspectiva de gènere en cap punt del 
document, malgrat que la pobresa afecta de manera directa les dones pel simple 
fet de ser-ho. Consideren imprescindible que, a banda d’això, s’abordin els 
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problemes de les famílies monoparentals i que s’estableixin mesures concretes 
quant a la coresponsabilitat social de les tasques de la llar; i tenir en compte que 
les dones rendes reben més baixes pel fet de ser-ho, de manera que consideren 
fonamental l’existència d’un àmbit específic per treballar aquesta situació. 

Seguidament, la Sra. Ortiz enceta el segon torn de paraules agraint a tots els 
grups municipals que demostrin la voluntat de treballar en la lluita contra les 
desigualtats i la pobresa com a prioritat. No obstant això, és conscient que cal 
passar de les paraules als fets, i que amb això es trobaran en el debat del 
pressupost, en el del PAM, i en el Programa d’Inversions Municipals.  

Entén que cal mobilitzar recursos per articular les actuacions a partir de les 
causes, no des del vessant assistencialista, com ara l’articulació d’un pla de barris 
vinculat a les bosses de pobresa; la creació d’ocupació de qualitat vinculada a la 
proximitat i no al ritme de grans esdeveniments, que no redistribueixen la riquesa; 
i crear incentius econòmics que redistribueixin i generin un procés de 
transformació social. 

Admet que tot això comportarà renúncies, entre les quals les subvencions a la 
Barcelona World Race o altres esdeveniments que no tenen efecte redistributiu, en 
tot cas prosperitat no compartida. 

En aquest sentit, celebra que hi hagi voluntat de pacte per la lluita contra la 
pobresa centrant, d’entrada, els continguts, fent un seguiment semestral, però 
insisteix que caldrà tenir molt clares les prioritats perquè tiri endavant. Igualment, 
remarca que això també significa qüestionar polítiques vigents. 

Manifesta que calen canvis estructurals, especialment en la manera com es fan 
les polítiques laborals –començant per aquest mateix ajuntament a fi que no sigui 
un motor de precarietat–, en els plecs de clàusules de contractació, en l’articulació 
dels serveis municipals, així com qüestionar la resta d’institucions quan no fan el 
paper que els toca. 

Subscriu l’afirmació del Sr. Trias que l’educació és clau per reduir la desigualtat 
de cara al futur, però li recorda que els suports a l’equitat educativa són un dels 
àmbits en què s’han fet més retallades. 

De la mateixa manera, nega que no hi hagi concrecions en la mesura de govern, 
també en qüestions de perspectiva de gènere amb l’articulació d’una taula de 
treball intersectorial sobre la feminització de la pobresa.  

Admet que es poden fer moltes més coses, però recalca que aquesta mesura de 
govern conté línies generals, que convida a ampliar i a enriquir a tots els grups 
municipals. 

El Sr. Trias diu que està plenament convençut que calen canvis importants, no 
només en el terreny assistencial, sinó també estructural, és a dir, en el model de 
creixement. 

Admet que no es tracta d’acarar aquests problemes a base de grans 
esdeveniments, tot i que reconeix que la situació generada pels Jocs Olímpics del 
92 va ser molt positiva, i que el problema essencial rau en la manera com 
s’aprofiten situacions extraordinàries. 

La Sra. Mejías coincideix amb què cal impulsar mesures per garantir la 
desaparició de les desigualtats entre els barris, però afirma que allò imprescindible 
és fer una reforma en profunditat del servei d’assistència social de Barcelona per 
garantir la facilitat d’accés a les mesures socials. 

El Sr. BOSCH creu que cal estudiar la viabilitat del salari mínim, així com 
concertar tots els agents socials, sindicals, empresarials i administració per tirar 
endavant aquesta mesura, que valora com a molt positiva i extensible no només a 
l’àrea metropolitana, sinó també al conjunt de Catalunya. 

En referència a la manca de diàleg de la mesura que han remarcat alguns grups, 
replica que ara mateix estan debatent-la; mentre que pel que fa a les acusacions 
de manca de concreció i del que alguns han titllat de pedaços, convida tothom a 
fer propostes concretes, tal com ja ha fet el Grup d’ERC. En aquest sentit, arran de 
les paraules de la Sra. Rovira, precisa que en el punt 12.2 de la mesura es parla en 
detall de la feminització de la pobresa. 

Per acabar, fa notar que han estat més estona parlant de la retirada del bust de 
Joan Carles I d’aquesta sala que no pas es va fer per nomenar-lo rei a ell, i també 
al seu successor. 
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El Sr. Collboni reitera que la millor política per combatre la pobresa i les 
desigualtats és canviar el model econòmic; debatre quines són les mesures en 
l’àmbit de la competència d’aquest ajuntament; i avaluar quines polítiques 
proactives en matèria econòmica han de tenir un abast metropolità a fi de 
construir un model de desenvolupament inclusiu. 

El Sr. Fernández Díaz observa que la Tinenta d’Alcaldia ha anunciat la voluntat 
d’acord i de diàleg amb els grups municipals en ocasió del debat dels pressupostos. 
En aquest sentit, reitera que no cal esperar al debat del pressupost, que s’ha 
d’aprovar pel desembre, i recorda que els caps de grup es van comprometre amb 
la Taula del Tercer Sector a garantir un 5% de recursos municipals del total de la 
despesa pública al que seu Grup anomena un fons de contingència social. 

Reitera que hauria estat molt més efectiu presentar avui, en comptes d’aquesta 
mesura de govern, una modificació de crèdit. I afegeix la demanda d’elaboració 
d’un reglament que reguli l’accés als serveis socials, atès que l’actual sistema no 
és garantista sinó discrecional. 

Fa notar que en la mesura de govern no es fa cap esment a la gent gran, un 
col·lectiu, especialment les dones, en què hi ha més pobresa a Barcelona. 

Afegeix que tampoc no es fa concreció ni s’apunta cap compromís en favor de 
l’emprenedoria, sobretot tenint en compte que ja disposen de Barcelona Activa. 

 
2. Per una Barcelona menys desigual: accions urgents. 
 
El Sr. Pisarello observa que aquesta mesura de govern és, en realitat, la 

continuació del debat de fa uns instants, atès que l’activitat turística significa, 
també, ocupació i activitat econòmica. 

Manifesta que el govern és conscient que el turisme és una font de riquesa –
representa el 14% del PIB–, alhora que també té impactes positius i negatius de 
l’activitat a la ciutat. Entre els aspectes positius esmenta l’obertura de la ciutat al 
món, el fet que és un estímul per a la millora de l’oferta cultural, la generació de 
riquesa i el posicionament internacional. 

Altrament, pel que fa als impactes negatius de l’activitat turística apunta la 
massificació i la pressió en barris determinats de la ciutat, que arriben a cotes molt 
per sobre de la pressió que pateixen ciutats com París o Londres; provoca pèrdua 
d’identitat en molts barris; en molts districtes genera problemes de convivència; 
ha provocat dinàmiques especulatives i, en molts casos, unes relacions d’ocupació 
precàries.  

Manifesta que han constatat un agreujament d’aquestes impactes negatius els 
darrers anys; en conseqüència, diu que no es tracta d’aturar res, sinó d’estudiar i 
revisar molts aspectes i, sobretot, trencar amb determinades inèrcies i tenir 
capacitat de previsió en l’àmbit turístic. 

En aquest sentit, alerta que la greu crisi financera que estan patint té en els 
seus orígens una bombolla immobiliària, que molt pocs van preveure; per tant, ara 
no poden consentir la generació d’una bombolla turística, que acabi esclatant com 
aquella. 

Admet que Barcelona no pot viure sense turisme, però tampoc només d’aquesta 
activitat perquè això significa dependre d’una economia molt vulnerable. Per tant, 
consideren que, juntament amb l’estímul d’un turisme sostenible, cal una proposta 
de diversificació del model productiu. Insisteix que cal parlar més de rehabilitació 
urbana i energètica, d’innovació tecnològica, de comerç de proximitat o d’economia 
cooperativa. 

Addueix que no es tracta d’atraure més turisme a qualsevol preu, sinó d’un 
turisme de millor qualitat, que sigui compatible amb l’accés a l’habitatge o amb el 
desenvolupament d’una mobilitat sostenible per al conjunt de la ciutadania. 

En aquesta línia, remarca que el model de turisme sostenible no inclou l’operació 
hotelera de la torre Deutsche Bank, que en el seu moment va impulsar el mandat 
anterior el govern de CiU amb el suport del grup del PP. Altrament, el govern de la 
ciutat proposa governar el turisme, fer una foto fixa per avaluar-ne l’estat actual, 
convidar tots els actors a participar i, sobretot, tenir un pla estratègic; així com 
també la creació d’un espai en què puguin participar tots els actors implicats. 
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Per tant, subratlla que aquest model implica sentit de ciutat, seny i valentia per 
canviar tot allò que convingui. 

La Sra. Recasens subscriu plenament que cal un pla, com ha dit el Sr. Pisarello, 
però creu que el problema rau en què el govern no en té cap. En aquest sentit, diu 
que la mesura de govern que avui presenta és decebedora, especialment tenint en 
compte les expectatives generades pel grup del govern, ja d’ençà de la contesa 
electoral. 

Fa notar que el document tan sols repassa el que va fer el govern anterior, 
sense cap mesura nova més enllà de la moratòria de llicències d’equipaments 
hotelers. 

Igualment, diu que els preocupa que a l’inici de la mesura, en què es fa 
referència a la importància de l’activitat turística, no s’esmentin els cent vint mil 
llocs de treball que genera; alhora que en les planes restants es limita a parlar, 
només, de les externalitats negatives. En aquest sentit, destaca que cal establir 
premisses, alhora que fa notar que per distribuir la riquesa primer cal generar-la. 

Així doncs, recomana al govern de la ciutat que comenci a negociar i a dissenyar 
mesures concretes. Altrament, considera que a hores d’ara el govern ha creat una 
gran incertesa jurídica alhora que ha llançat al món el missatge que Barcelona no 
vol turisme.  

Agraeix les referències al Pacte local per un turisme responsable i sostenible en 
la mesura de govern, i recorda que s’hi apuntaven 35 mesures concretes que 
lamenta que no hagin servit perquè avui el govern aportés actuacions concretes en 
aquest àmbit. Així, entén que haurien pogut abordar la consolidació de Glòries com 
a node turístic; explicar com pensen lluitar contra la proliferació del top manta; 
com pensen regular els autocars, o si tenen previst que aparquin fora de la ciutat; 
que fessin alguna referència al model de regulació del Park Güell, que ha passat de 
nou milions de visitants a dos i mig; què pensen fer aquest estiu a la Barcelona; i 
si tenen previst incrementar a cent vint-i-cinc la quarantena d’agents cívics que 
l’anterior govern va posar al carrer. Continua preguntant si el govern municipal té 
previst tirar endavant la desconcentració i els nous plans de turisme de Districte. 

Afegeix que també haurien pogut parlar dels plans d’habitatges d’ús turístic; 
alhora que es refereix a què aquest mateix juliol la Generalitat ha anunciat la nova 
regulació de modalitats d’allotjament, concretament l’habitatge compartit, i faculta 
els ajuntaments a regular-lo i a establir nous mecanismes i instruments. 
Igualment, posa en relleu que en cap moment la mesura esmenta el Pla de 
formació, ni tampoc el nou model de governança de turisme. 

El Sr. Sierra addueix que la voluntat d’obrir un procés participatiu sobre el 
model de turisme de Barcelona hauria requerit, d’entrada, que s’hagués aportat la 
informació i l’espai adient per debatre’l. 

Observa que l’abril passat va sortir a la llum un estudi de Turisme de Barcelona 
sobre l’activitat turística, que el govern municipal ha obviat fent una suspensió de 
les llicències d’allotjament turístic a la ciutat. Adverteix que per prendre decisions 
s’han de tenir en compte les conseqüències i pregunta si, en el cas que acaba 
d’esmentar, hi han pensat; si han calculat les indemnitzacions a què s’haurà de fer 
front arran d’aquesta suspensió. 

Remarca que per a la creació d’ocupació i d’activitat econòmica és fonamental el 
concepte de seguretat jurídica, i alerta que no es poden prendre decisions sense 
haver avaluat totes les possibles conseqüències. 

En aquest sentit, fa avinent que el model turístic per què s’inclina Ciutadans és 
un model global de ciutat, descentralitzat en pols d’atracció turística de qualitat 
que desmassifiquin determinats barris de la ciutat. 

Demana, doncs, que no criminalitzin el turisme i que en valorin els aspectes 
positius, que són molts, i que es treballi en favor d’una convivència pacífica entre 
el turisme i els veïns de la ciutat. I, en aquesta línia, demana col·laboració amb la 
Guàrdia urbana, especialment quant a l’aplicació de l’ordenança de civisme. 

El Sr. Coronas posa en valor que Barcelona és una marca consolidada; un model 
de ciutat atractiu per als visitants en àmbits diversos com oci, cultura, congressos i 
esdeveniments variats; una ciutat d’èxit en el terreny turístic que ha permès, 
d’una banda, resistir millor els anys de crisi, un èxit, però, que no ha acabat de 
revertir en benefici de la ciutadania. 
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Recrimina que els darrers anys l’Ajuntament no hagi estat prou atent als canvis 
que s’han produït en l’oferta i la demanda. Així, no ha prestat prou atenció a la 
proliferació d’allotjaments d’ús turístic de diversa tipologia, ni tampoc ha pensat 
una planificació de futur, cosa que ha provocat problemes de convivència, de 
pressió urbanística i immobiliària. 

En conseqüència, alerta que si s’incrementa dia a dia el nombre de visitants a 
Barcelona i, alhora, no s’amplia l’oferta més enllà dels punts habituals, es produeix 
un excés de concentració en zones de la ciutat que no poden resistir la pressió. 

Observa aquesta situació provoca la sensació rebuig al turisme que no beneficia 
ni el sector ni la imatge de la ciutat, alhora que posa en perill la qualitat de l’oferta 
turística de Barcelona i, per tant, posa la ciutat en risc de pèrdua de competitivitat 
amb altres destinacions. 

Creu, per tant, que s’imposa la regulació i la planificació, és a dir, l’elaboració 
d’un pla estratègic de turisme, amb horitzó en el 2020, que serveixi per garantir 
que l’èxit del turisme sigui compartit. 

Precisa que cal regular l’allotjament, la redistribució en tota la ciutat i el seu 
entorn metropolità, i que cal descentralització i desestacionalització del turisme. 
Remarca igualment la necessitat de garantir la convivència i de millorar la 
participació, de manera que la gent pugui decidir on reverteix una part de la taxa 
de l’impost turístic. 

I subratlla que és essencial mantenir la qualitat en la formació del sector turístic 
i implicar-lo a fi d’evitar la precarietat laboral. 

La Sra. Andrés reconeix, com han fet tots els grups municipals, que el turisme 
és una oportunitat, però que cal fer-la efectiva. Destaca que el 14% del PIB de la 
ciutat prové d’aquest sector, per tant, fa notar a la Sr. Recasens que la riquesa ja 
està creada. Tanmateix, alerta que per obtenir aquest percentatge no s’hi val tot, i 
cal lideratge municipal per equilibrar, d’una banda, l’atractiu turístic de la ciutat i, 
d’altra banda, els valors identitaris i la vida veïnal. I, sobretot, s’ha d’evitar 
l’expulsió dels residents dels barris més saturats, que també han construït ells, i 
dels indrets propis de la ciutadania. 

Recomana mirar enrere, durant el mandat anterior, per constatar com la manca 
d’un model turístic pot afectar greument la ciutat; recorda, en aquest sentit, els 
col·lapses a Ciutat Vella, a la Barceloneta o l’Eixample. 

Entén que aquesta mesura no és una fórmula màgica, però hi avança el suport 
del seu Grup perquè expressa la voluntat d’equilibrar el vessant turístic de 
Barcelona i la seva capitalitat i el vessant de la vida veïnal, i esperen que el govern 
ho faci possible. 

Insisteix que volen descentralitzar no només el turisme, sinó també les 
infraestructures turístiques per tots els barris a fi que també es puguin beneficiar 
d’aquesta activitat. 

Aposta per protegir les zones emblemàtiques més densificades i massificades; 
perquè el sector turístic treballi respectant la normativa laboral i evitant la 
precarització; i que el turisme sigui respectuós amb el medi ambient urbà. 

Finalment, remarca la importància d’aquest Ple extraordinari, que qualifica 
d’estratègic, i manifesta la voluntat que el govern de la ciutat faci tot el possible 
per fer efectiu aquest nou model de turisme de Barcelona. 

El Sr. Fernández Díaz al·lega que no entén per què qualifiquen d’impuls aquesta 
mesura de govern, quan allò que pretén és justificar una paràlisi; afegeix que 
tampoc no entén per quin motiu parlen de procés participatiu sobre el model 
turístic, quan la realitat és que el govern no ha participat a ningú la seva decisió de 
promoure una moratòria de les llicències d’allotjament turístics. 

Constata que el turisme és necessari per a la ciutat, i reitera la importància que 
té en el seu PIB, i que genera més de cent vint-i-cinc mil llocs de treball. Alerta 
que sense l’activitat turística l’impacte de la crisi econòmica a Barcelona hauria 
estat encara pitjor. Fa avinent que aquesta activitat econòmica és essencial per a 
sectors vinculats a la restauració, el comerç o el transport que creen ocupació i, 
per tant, que generen cohesió social. 

Admet, però, que l’èxit del turisme a la ciutat no ha de distorsionar la manera de 
viure a la ciutat; i, com ja està passant, no ha de passar que el turisme esdevingui 
un problema per a Barcelona. 
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Fa notar a l’Alcaldessa que el model turístic de la ciutat no s’ha improvisat en 
quatre anys ni ha estat fruit de la casualitat, sinó que es començà a gestar arran 
dels Jocs Olímpics del 1992, moment en què governava Iniciativa per Catalunya, 
de manera que, de certa manera, el govern actual també és responsable del model 
que ara critica tant. 

Recrimina al govern que hagi optat per una mesura que paralitza inversions, que 
genera desconfiança i que pot tenir conseqüències jurídiques, i fa notar que la 
moratòria és d’àmbit de ciutat, quan podria haver quedat circumscrita als barris 
amb més concentració turística. 

Entén, doncs, que han optat per la solució més fàcil: aturar-ho tot a veure què 
passa; altrament, el govern ni proposa res ni té cap model turístic. En aquest 
sentit, pregunta quin és el pla de xoc que ha previst per rectificar una situació que 
no es cansa de denunciar. 

En aquesta línia, proposa l’increment del nombre d’inspectors per posar fre a la 
proliferació d’allotjaments turístics irregulars o d’aquells que, sent legals, no 
respecten la convivència ni les normes. Afegeix la proposta d’un protocol d’actuació 
de la Guàrdia Urbana per millorar la seva eficàcia, i per donar resposta als veïns 
dels barris saturats; i pregunta per què no hi ha més agents cívics al carrer. 

Demana, igualment, que s’agilitin i es promoguin els canvis necessaris per al 
tancament exprés dels allotjaments turístics irregulars o que generen molèsties; 
proposa que es demanin competències plenes a la Generalitat i al Consell 
Comarcal, en un posicionament clar per l’economia col·laborativa, i pregunta què 
passarà amb els vint milions d’euros de la taxa turística i a què es pensen destinar. 

Acaba la seva intervenció preguntant al Sr. Pisarello si els garanteix que el 
primer trimestre de 2016 estarà aprovat el nou pla urbanístic. 

La Sra. Lecha es refereix al creixement exponencial del turisme els darrers anys, 
i al fet que la superpoblació que fa un temps només afectava la Barceloneta, 
Sagrada Família o els entorns del Park Güell s’ha acabat estenent a tots els barris 
de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia i, des de fa poc, al barri del Poblenou. 

Considera que tal i com s’ha plantejat aquest Ple no respon a una diagnosi 
acurada dels impactes del turisme a escala econòmica, social i, sobretot, 
ambiental. Entén que hauria estat una bona oportunitat per analitzar la situació de 
la ciutat amb agents que fins ara han estat exclosos. 

Al·lega que, atès el creixement incontrolat del fenomen turístic, s’ha arribat a la 
massificació amb la complicitat absoluta dels anteriors governs municipals; s’ha 
prioritzat el turisme per damunt de qualsevol altra política de creació de riquesa a 
Barcelona, i la fita ha estat l’increment de benefici, focalitzat en les operacions 
urbanístiques adreçades al turisme, entre les quals la reforma del passeig de 
Gràcia, de la Diagonal, la marina de luxe del Port Vell, o el Paral·lel obviant les 
necessitats dels barris. Destaca que, en molts anys, no han vist cap política 
encaminada a protegir el petit comerç, a evitar la gentrificació o a afavorir 
l’arrelament del jovent als seus barris; com tampoc una planificació urbanística per 
al gaudi dels espais públics per part de veïns i veïnes. 

Alerta que Barcelona pateix pèrdua d’identitat, i que la situació de col·lapse i de 
massificació turística provoca una ciutat degradada, d’aparador, un circ de 
modernitat mal entesa, d’enaltiment de la memòria de la burgesia i de les classes 
dirigents, mentre la història dels darrers trenta anys resta ignorada o destruïda. 
Posa a tall d’exemple d’aquesta afirmació el barri del Poblenou, que va ser motor 
industrial de la ciutat els segles XIX i XX, i que ha vist com la seva memòria ha 
estat esborrada amb enderrocaments, o bé que els seus edificis industrials s’han 
convertit en seus d’empreses de la modernitat en mans privades. 

Fa avinent que el fenomen de la desaparició de la memòria de la Barcelona 
treballadora i lluitadora de principis del segle XX genera perplexitat en molts 
historiadors. 

Observa que la proposta de creació d’un Consell de Turisme i Ciutat, un òrgan 
obert a la participació, necessitarà la contribució de professionals del medi 
ambient, atès que la contaminació ambiental, acústica i les afectacions en la 
dinàmica del litoral, de les quals en bona part és responsable el turisme i els més 
de set-cents creuers que arriben anualment al port de la ciutat, afecten 
directament la salut dels residents. 
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I afegeix que la manca d’una anàlisi concreta de la precarietat laboral en l’àmbit 
de l’activitat turística fa que la consideració de distribució equitativa i transversal 
dels beneficis que genera el turisme impliqui el control, inspecció, seguiment de tot 
aquell empresari que no respecti les condicions laborals que s’expressa en la 
mesura quedi esvaïda i sense contingut. Remarca que quan es parla de beneficis 
es fa referència a les grans empreses turístiques. 

En conseqüència, proposa la creació d’una borsa de treballadors i treballadores 
del sector turístic, gestionada per un servei d’ocupació municipal, que ara com ara 
no existeix; amb l’obligació a les empreses turístiques de contractar una proporció 
de treballadors i treballadores d’aquesta borsa, preferentment persones a l’atur de 
llarga durada i dones. 

La Sra. Sanz, Quarta Tinent d’Alcaldia, enceta el segon torn de paraules posant 
en relleu que tots els grups han destacat que aquesta mesura inicia un debat i a 
establir un espai per tractar el model turístic de la ciutat, i avança que la voluntat 
del govern és que aquest debat sigui sincer i de futur, tal com han demanat molts 
veïns i veïnes de la ciutat, la FAVB, plataformes i bona part del sector econòmic 
vinculat al turisme. 

Manifesta que han volgut deixar enrere els debats puntuals i les respostes 
fragmentades, que s’han revelat com a ineficaces i ineficients; a més de tota la 
normativa impulsada per l’anterior govern de CiU, sempre amb el suport del PP. 

En aquest sentit, s’adreça a la Sra. Recasens per fer-li notar que és sorprenent 
que exigeixi al govern un pla de turisme, quan l’anterior govern ja en tenia un que 
va deixar tancat en un calaix durant quatre anys, mentre que els darrers tres 
mesos de mandat es va limitar a fer un pacte local, sense temps per debatre’l. 

Altrament, manifesta que el govern municipal vol impulsar un debat real, que no 
passa per un acord polític com el de CiU i el PP, en el context d’una acció 
focalitzada en la barra lliure i la desregulació del turisme, que ha generat no 
només problemes socials i de convivència, sinó que ha fet un mal favor a l’atractiu 
turístic de la ciutat. 

En conseqüència, assenyala que allò que proposen amb la mesura de govern és 
impulsar aquest debat, i que per fer-ho bé calia suspendre preventivament, 
temporalment i cautelarment l’atorgament de llicències, tal com han recomanat en 
diverses ocasions els experts i les persones implicades. Recorda que la suspensió 
també s’ha fet en altres ocasions, com en el cas dels habitatges d’ús turístic, o 
actualment pel que fa a la regulació de les associacions cannàbiques. 

Manifesta la voluntat del govern de dissenyar un pla amb tots els actors 
implicats, de donar una resposta global i coordinada, atès que l’objectiu no és la 
suspensió per ella mateixa, i remarca que el futur dels projectes suspesos l’hauran 
de decidir entre tots en un marc de debat i participació ciutadana. Per tant, el 
govern treballa des del primer moment per fer possible aquest debat real, amb 
urgència arran de la inacció del govern anterior, i també per voluntat política. 

La Sra. Recasens replica a la Sra. Sanz que ja no es poden escudar en la 
pancarta, que ara els toca governar. Altrament, entén que la Tinent d’Alcaldia fa 
d’oposició de l’oposició; alhora que en la mesura es limiten a afirmar que estan 
revisant actuacions diverses, sense cap proposta concreta i pròpia. 

El Sr. Sierra observa que la suspensió de llicències d’allotjaments turístics no 
resol res, sinó que un seguit de municipis de l’àrea metropolitana captaran les 
inversions que Barcelona refusa, malgrat que haurà de continuar entomant 
l’impacte negatiu del turisme. 

Insisteix, doncs, que cal un model global, alhora que confia que el Consell de 
Turisme i Ciutat que avui aprovaran crear sigui proactiu i en benefici de la 
ciutadania. 

El Sr. Coronas comenta, quant al Pla estratègic de Turisme, que per al seu Grup 
és cabdal que vagi lligat a cadascun dels plans d’usos dels Districtes. 

Un altre aspecte que apunta és la necessitat de tractar el turisme amb la 
transversalitat que requereix. 

Pel que fa a la convivència, el principal problema generat per l’activitat turística, 
recorda que el seu Grup va llançar en campanya la idea de la policia turística, una 
unitat especialitzada i que, mitjançant la mediació, resolgui els petits conflictes que 
es generen amb la ciutadania. 
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Finalment, quant a la suspensió de llicències, esmenta un seguit d’aspectes que 
els preocupen i sobre els quals demanen una resposta. Així, pregunta què faran, 
un cop feta la suspensió, amb la Torre Agbar o la Deutsche Bank buides de 
contingut. Precisa que no defensen pas que s’hi hagin de fer hotels, però sí que té 
pensat el govern per donar-los contingut. 

La Sra. Andrés saluda els representants de l’AV de la Barceloneta, presents en 
aquesta sessió. 

Replica que no fóra just atribuir la situació actual dels habitatges turístics 
il·legals a trenta dos anys de governs municipals de progrés. Insisteix que és fruit 
de quatre anys de connivència de CiU i el PP, i ho il·lustra amb què el 2010 hi 
havia 1.700 habitatges turístics a Barcelona, i un 22% d’inspeccions fetes, mentre 
que el 2014 hi havia 9.884 habitatges turístics, i només la inspecció del 3,5%. 

La Sra. Sanz tanca les intervencions posant de manifest que el govern és 
plenament conscient de les eines que té a l’abast, i que vol emprar-les al servei de 
tothom, des del diàleg i el consens, per aconseguir equilibri entre veïns i veïnes i 
l’atractiu turístic de la ciutat. 

Puntualitza que han recuperat l’urbanisme al servei de la ciutat i no dels 
interessos particulars; i afirma que el govern estarà al servei del conjunt de la 
ciutadania, i prendrà les decisions necessàries per garantir que pugui viure amb 
dignitat en tots els barris; mesures que permetin dignificar i diversificar 
l’economia, perquè només partint d’això tindran un model turístic que generi 
beneficis per a tothom. 

 
PART DECISÒRIA / EXECUTIVA 

 
Propostes d’acord 
 
 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 
3. 1r. Crear, de conformitat amb allò disposat a l’article 19 de les Normes 

reguladores de la Participació Ciutadana, el Consell Turisme i Ciutat, com a òrgan 
de participació sectorial de l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de les polítiques i 
estratègies sobre el turisme a la ciutat. 2n. Assignar-li les funcions següents: a) 
Assessorar el govern municipal sobre les iniciatives, les polítiques i les línies 
estratègiques de l’acció municipal en l’àmbit del turisme. b) Proposar mesures 
d’actuació referides al turisme i a garantir la seva sostenibilitat. c) Elaborar estudis 
o dictàmens sobre temes propis del seu àmbit sectorial, a petició de l’alcaldia. d) 
Elaborar un informe anual sobre la situació del turisme a la ciutat de Barcelona, en 
què hi figurin les actuacions més destacades que s’hagin realitzat en aquest camp. 
3r. Establir les regles bàsiques de composició i funcionament del Consell Turisme i 
Ciutat següents: a) El Consell Turisme i Ciutat serà presidit per l’alcaldessa –o 
regidor/a en qui delegui- i estarà integrat per un regidor o regidora de cada Grup 
municipal de l’Ajuntament i per representants escollits d’entre les entitats del 
sector en el nombre que es determini en el reglament de funcionament intern del 
Consell. També en formaran part, a títol individual, experts de l’àmbit professional, 
acadèmic i científic i personalitats de reconeguda vàlua dins del sector, en un 
percentatge de fins a un terç del total de membres del Consell. b) El Consell 
Turisme i Ciutat haurà d’elaborar el seu propi reglament de funcionament intern i 
sotmetre’l al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació, segons el 
procediment previst a l’efecte en el Reglament Orgànic Municipal. c) El Consell es 
reunirà com a mínim un cop cada trimestre. d) El Consell Consultiu s’adscriu 
funcionalment a la Primera Tinència d’Alcaldia, que li dóna suport tècnic i 
administratiu a través de la Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme. e) Els temes 
sobre els quals el Consell ha d’assessorar són sotmesos al president o presidenta 
pel primer tinent d’alcalde. f) Poden assistir a les sessions del Consell els membres 
del govern i els càrrecs de l’Administració municipal que siguin requerits a l’efecte 
per la presidència, amb la finalitat d’informar sobre els assumptes propis del seu 
àmbit sectorial. 
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El Sr. Colom presenta aquesta proposta d’acord, que situa en l’àmbit l’activitat 
turística que, a banda de beneficis, genera un seguit d’efectes a la ciutat. Apunta 
que és responsabilitat de tothom saber aprofitar aquests beneficis i estendre’ls al 
conjunt de la ciutadania i, alhora, corregir els aspectes negatius del turisme en 
l’àmbit urbà. Per aquest motiu, diu que s’han plantejat la necessitat de construir 
un espai permanent de diàleg i treball amb el conjunt de la ciutadania, el Consell 
de Turisme i Ciutat, que avui porten a debat i aprovació del Ple. 

Destaca que la voluntat del govern d’incorporar els actors econòmics, socials i 
veïnals en representació del conjunt de la ciutadania en la governança de l’activitat 
turística se sustenta en les diverses reflexions que ha suscitat el fenomen al llarg 
dels darrers anys.  

Indica que el Pla estratègic de turisme 2010-2015 recull la necessitat de crear 
un consell de turisme i ciutat, que formalitzi un ampli espai de debat i de reflexió 
compartit entre tots els actors implicats, amb criteris de transversalitat i màxima 
representació. Precisa que el Consell de Ciutat, en la seva declaració sobre el 
turisme aprovada el 10 de novembre de 2014, també reclamava un debat amb 
participació àmplia; igualment, es refereix a les bases per un pacte local per a la 
gestió i promoció d’un turisme responsable i sostenible, elaborades en el procés 
Barcelona Ciutat i Turisme, el primer trimestre d’enguany, que també insistia en 
un treball participatiu entre els diferents agents implicats en el turisme i la 
ciutadania. 

Afegeix que en la mesura de govern que acaben de presentar es planteja que el 
debat del pla especial de regulació d’allotjaments turístics i l’actualització del Pla 
estratègic de turisme de Barcelona 2016-2020 es faci en el marc del Consell 
participatiu de turisme, que entre altres objectius té l’assessorament i la 
participació en la planificació estratègica en matèria de turisme, el foment del 
coneixement, l’avaluació de la gestió de l’activitat turística i la capacitat d’emetre 
informes en tots aquells aspectes d’especial rellevància. 

La Sra. Recasens qualifica de repetitiva la informació que els acaba de donar el 
Sr. Colom en referència a les intervencions anteriors, i sense cap unitat d’acció. 

Dirigint-se a la Sra. Andrés, li diu que cal molta gosadia per afirmar, com ha fet 
en el debat de la mesura de govern, que les irregularitats en els habitatges d’ús 
turístic s’inscriuen en el mandat anterior, i li recorda el Pla d’usos de Ciutat Vella i 
la llavors regidora del Districte, Itziar González. 

Fetes aquestes observacions, ratifica que el seu Grup té un model de turisme 
responsable i sostenible des dels vessants econòmic, social i mediambiental, que 
van explicar en moltes ocasions. Subratlla que en el mandat anterior van tirar 
endavant el Pla estratègic de turisme 2011-2015, i que ara en cal un de nou. 

Pel que fa a la denominació del consell, la creació del qual avui aprovaran, 
suggereix que es capgirin el termes i que es denomini Consell de Ciutat i Turisme, i 
els recorda que el seu Grup va deixar un esborrany de reglament a punt. 

Demana al govern que no perdi més temps i que no confongui participació amb 
inacció; i subratlla que el turisme és èxit, però també que cal governar-lo, regular-
lo i encaixar-lo. 

El Sr. Sierra avança el vot favorable del Grup de Ciutadans a la creació d’aquest 
Consell de Turisme i Ciutat; no obstant això, puntualitza que aquest òrgan, 
compost per regidors d’aquest ajuntament, experts i representants dels sectors 
implicats en l’activitat, en cap cas ha de deixar de ser consultiu i passar a tenir 
conclusions vinculants. 

En aquesta línia, recorda que la legitimitat democràtica i l’acció de govern no 
recau només en els onze regidors del govern municipal, sinó en els 41 que són 
presents en aquesta cambra. 

El Sr. Coronas fa avinent que el Grup d’ERC està a favor de la creació del 
Consell, però demana a l’Alcaldessa que, amb ànim d’obrir el debat a la ciutadania, 
renunciï a presidir-lo i que delegui la presidència en una persona rellevant de la 
societat civil. 

Seguidament, alerta que és un urgent convocar el Consell de Turisme i Ciutat, 
atès que la situació a peu de carrer planteja, en algunes zones de la ciutat, 
autèntics problemes de convivència que cal acarar amb mesures concretes. 
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Discrepa amb el Sr. Sierra pel que fa a la vinculació o no de les decisions que es 
prenguin al si del Consell, atès que si aquest consistori el legitima, no entén que 
després el pugui contradir. Entén que fóra irresponsable encomanar a unes 
persones, entre les quals la representació d’aquest ajuntament, un seguit 
d’atribucions i, altrament, menystenir la seva feina. En conseqüència, entén que la 
vinculació, si bé no és directament política, sí que ha de ser de voluntat. 

La Sra. Ballarín celebra en nom del seu Grup la creació d’aquest consell, que 
defineix com un instrument de debat i reflexió conjunta, previst ja en el Pla 
estratègic de turisme 2010-2015, que mai no va veure la llum durant el mandat 
anterior. Afegeix que es tracta d’una mesura que el PSC va incorporar en el seu 
programa electoral municipal. 

Precisa que el Consell ha de fer possible debatre i consensuar el model turístic 
de Barcelona de present i de futur; ha de permetre un abordatge integral dels 
grans reptes de futur, entre els quals la regulació i el control dels allotjaments, la 
millora de l’encaix de l’activitat turística en la vida quotidiana de la ciutat, explicar 
a la ciutadania els beneficis que reporta aquesta activitat econòmica en termes de 
creació de riquesa i d’ocupació i definir la relació entre turisme i model comercial. 

Valora la creació del Consell Turisme i Ciutat com un fet transcendental i 
assegura que vetllaran perquè sigui útil i operatiu; en aquest sentit, assenyala que 
s’ha de dotar amb un reglament que fixi una composició representativa; volen que 
es defineixin uns procediments de treball clars i àgils, que no permetin discussions 
que s’eternitzin, i entén que la participació necessita temps, però no tot el del 
món. 

Demana que l’Ajuntament doti aquest consell amb tots els recursos per fer la 
seva feina, fugint de tòpics i demagògies, treballant amb dades objectives i 
arribant als màxims consensos possibles. 

El Sr. Fernández Díaz considera que la creació d’aquest consell amaga, en 
realitat, la incapacitat d’acció del govern. Fa avinent, a més, que la seva creació ja 
estava prevista en el Pla estratègic de turisme 2010-2015, i que fa pocs mesos el 
llavors alcalde, Sr. Trias, també en va anunciar la constitució. 

Aprofita per recordar l’existència de tres organismes que treballen en l’àmbit del 
turisme. El primer, Turisme de Barcelona, que inclou representants municipals, de 
les administracions, del sector i dels sindicats; en segon lloc, esmenta el Consell de 
Ciutat, on es tracten aspectes importants per a Barcelona, entre els quals, 
òbviament, el turisme. I, finalment, la Taula de Ciutat i Turisme, que és el punt de 
trobada del govern i el sector; i afegeix que fa pocs dies la Síndica de Barcelona 
també s’ha sumat al debat amb un seguit d’aportacions i recomanacions. 

Remarca que emetran un sí escèptic a aquesta aprovació, amb el desig que 
l’anàlisi, la participació i la presa de decisions no es perdin per laberints 
administratius que retardin decisions o, fins i tot, impedir-les. 

Recorda que aquest acord, a més, requerirà l’aprovació inicial del reglament del 
Consell, que no arribarà abans de l’octubre, a més del seguit de tràmits posteriors 
a aquesta aprovació inicial, que faran que el Consell no pugui funcionar plenament 
fins al desembre o el gener de l’any vinent.  

Conclou que la participació és positiva, però adverteix a l’Alcaldessa que ja és 
hora de prendre decisions. 

La Sra. Lecha observa que aquest Ple ha estat forçat pel calendari, i vol deixar 
ben palès que el plantejament d’aquest Consell com un espai comú per a tots els 
actors implicats en el fenomen turístic obvia tot allò que s’ha treballat des del 
carrer. Precisa que en barris de la ciutat, com ara la Barceloneta o Sagrada Família 
per posar dos exemples paradigmàtics, s’han constituït plataformes, i que les 
associacions de veïns han fet estudis de l’afectació del fenomen plantejant 
reivindicacions ben clares. 

En conseqüència, assenyala que el Grup de la CUP considera que s’està 
institucionalitzant tot allò que ja existia en molts barris de la ciutat. 

Proposen, doncs, la creació d’una taula veïnal de turisme a cada barri de la 
ciutat, amb funcions deliberatives i conclusions vinculants i, a més, la constitució 
d’un observatori permanent de turisme a la ciutat en què participin totes les taules 
veïnals. Entenen que d’aquesta manera es treballaria en situacions molt més reals. 
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El Sr. Colom enceta el segon torn de paraules dient a la Sra. Recasens que no 
pot acusar el govern d’inacció, quan l’anterior en quatre anys no va aconseguir 
aprovar la creació del Consell. 

Replica que el govern municipal creu en la participació, sabent que ha de ha de 
tenir capacitat d’incidir sobre els resultats; en conseqüència, encara que 
formalment aquest consell sigui consultiu, el govern li atorga la capacitat 
d’incidència. 

Quants als organismes que treballen en l’àmbit del turisme i que ha citat el Sr. 
Fernández Díaz, es refereix a què la Síndica els ha reclamat fa pocs dies la creació 
de nous espais de participació, i en aquest cas, entén que el Consell garanteix la 
participació àmplia que els altres espais no permeten en la mateixa proporció. 

La Sra. Recasens replica que la creació del Consell forma part de les trenta-cinc 
mesures del Pacte local, per la qual cosa nega que vagin amb quatre anys de 
retard. 

Manifesta la voluntat que, novament, no transcorri un any per a la redacció d’un 
pla estratègic per després portar-lo a aprovació del Ple, que en el mandat anterior 
no es va aconseguir. 

Finalment, demana al govern que no menystingui les trenta-cinc mesures i el 
Pacte local que l’anterior govern va deixar a punt. En aquest sentit, considera que 
la diagnosi ja està feta, i creu que ja és hora de passar a l’acció. 

El Sr. Sierra valora positivament la participació en el Consell de veïns i sectors 
implicats en el turisme, però reitera que la representativitat democràtica de tots 
els barcelonins està en aquesta cambra, en els grups municipals, que són els qui 
han de prendre les decisions. 

Puntualitza que un consell consultiu s’ha de tenir en compte, però sense buidar 
les competències d’aquest consistori en benefici d’uns col·lectius que no ostenten 
la representativitat de tota la ciutadania. 

El Sr. Coronas subscriu la necessitat d’accions urgents, però també d’observar, 
planificar, regular, descentralitzar i garantir la convivència i la qualitat, que han de 
ser els objectius del Consell. 

El Sr. COLOM tanca les intervencions dient que darrerament han escoltat moltes 
veus que han manifestat que el turisme és cosa de tots i, per tant, porten a 
aprovació la creació d’aquest consell, en què han d’estar representades totes les 
entitats.  

Indica que aquestes entitats hauran de ser corresponsables i basar-se en la 
confiança mútua per poder acarar el debat sobre el turisme; generant noves idees 
i nous espais de diàleg i cooperació a fi d’acarar el turisme en benefici del conjunt 
de veïns i veïnes de la ciutat i garantir la convivència entre residents i visitants. 

S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció del Sr. Garganté i les Sres. Lecha 
i Rovira. 

 
 

COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
4. Iniciar els tràmits per a estudiar l’aplicació i, si escau, la revisió de 

l’Ordenança de terrasses, amb la participació dels grups municipals, dels sectors 
implicats i del conjunt i de la ciutadania. 

 
Es presenta el text transaccionat següent: 
 
Iniciar els tràmits per a estudiar l’aplicació i, si s’escau, la revisió de l’ordenança 

de terrasses, amb la participació dels grups municipals, dels sectors implicats i del 
conjunt de la ciutadania. Realitzar l’informe Anual del 2014 sobre l’aplicació de 
l’ordenança de terrasses (tal com estableix l’article 91 de l’esmentada ordenança) 
incloent també el primer semestre del 2015. 

 
La Sra. Sanz recorda que aquest acord ha estat transaccionat amb la 

incorporació de darrera hora de l’aportació del Grup del PP, de la qual tots els 
grups municipals han tingut coneixement en temps i forma. 
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Contextualitza la presentació d’aquest punt en aquest Ple extraordinari fent 
referència a l’existència de l’ordenança reguladora de les terrasses, aprovada el 
desembre de 2013, impulsada pel govern de CiU amb el suport del Grup del PP. 

Indica que l’ordenança no va néixer amb el consens veïnal ni dels gremis, ni 
tampoc no va obtenir el suport polític de la majoria de grups. Puntualitza que 
l’esmentada ordenança determina els terminis d’aplicació de les regulacions 
específiques de les terrasses, i per a totes estipula dates concretes, la primera de 
les quals el gener de 2015. 

Concreta que l’ordenança planteja, d’una banda, restriccions poc raonables i, 
d’altra banda, permet ocupacions abusives en moltes zones de la ciutat. En 
conseqüència, el nou govern es troba, el juliol de 2015, amb què molta de la feina 
que s’havia d’haver fet durant l’any i mig de vigència de l’ordenança no ha estat 
feta, tret de tres campanyes informatives, dues de municipals i una del gremi de 
restauració. Afegeix que no disposen d’una avaluació de l’impacte de l’ordenança, 
ni d’una anàlisi de les queixes de veïns i veïnes i del gremi arran de la seva 
aplicació. 

Per tot plegat, assenyala que el nou govern, en tan sols un mes de mandat, s’ha 
reunit amb tots els afectats, amb els professionals i tècnics de la casa, i planteja 
solucions que s’inicien amb aquest acord que avui presenten. 

Precisa que en l’acord proposen elaborar un informe explicatiu de l’aplicació de 
l’ordenança, convocar la Comissió tècnica de terrasses, incloent la concurrència de 
la FAVB, i impulsar una proposta de modificació de l’ordenança vigent, recollint 
totes les veus. 

El Sr. Vives considera que aquest acord ha estat substancialment millorat per la 
transacció oferta pel Grup del PP, que situa en el marc adequat la proposta inicial. 

Recorda que partien d’una situació en què existien disset normatives diferents 
per regular les terrasses de la ciutat, amb discrecionalitat total per a la seva 
aplicació en els Districtes. En conseqüència, l’anterior govern va generar la 
unificació d’aquelles normatives, mitjançant una comissió tècnica amb presència 
dels gremis. Precisa que van impulsar un desplegament pedagògic de la nova 
normativa, amb tres fases d’implementació; destaca que es van fer revisions i 
inspeccions que no tenien vincle administratiu a fi d’informar els restauradors. 

Per tot plegat, considera del tot gratuïta l’afirmació de la Tinent d’Alcaldia quant 
a què l’ordenança està mancada de suport. Remarca que per a l’anterior govern 
allò més important era la preservació de la convivència de l’ús intensiu de l’espai 
públic amb els residents. 

Afegeix que l’ordenança incorpora elements que fan possible la seva revisió 
permanent, de manera que considera la proposta d’avui absolutament 
innecessària. 

Avança, per tant, l’abstenció del Grup de CiU. 
La Sra. Mejías entén que és justament aquest acord allò que justifica la 

convocatòria d’aquest Ple extraordinari, atès que l’efecte produït per l’aplicació 
d’una normativa, que al seu parer no va estar ben pensada ni ben treballada, està 
tenint conseqüències molt nefastes en un sector econòmic que en aquesta època 
de l’any té la màxima activitat. 

Dit això, aprofita per saludar les persones del gremi de restauració que avui són 
presents en aquesta sessió, expectants davant de la possible modificació de 
l’ordenança de terrasses a fi de garantir que les seves activitats econòmiques, en 
plena temporada d’estiu, no s’emmarquin en una situació d’inseguretat i 
d’incertesa jurídica com passa actualment. 

Addueix que aquest Plenari del Consell Municipal té l’obligació d’atendre les 
peticions del sector, que demana concretament la modificació de dos articles del 
text normatiu; en conseqüència, és competència del Ple de prendre les mesures 
necessàries, amb caràcter d’urgència, a fi de garantir la reforma de l’ordenança. 

Per tant, apel·la a la responsabilitat del consistori per impulsar les mesures 
necessàries a fi de garantir que aquesta activitat econòmica de restauració es 
pugui desenvolupar amb normalitat. 

La Sra. Capdevila recorda que el Grup d’ERC va votar en contra de l’ordenança 
de terrasses, a la qual va presentar vint-i-set al·legacions, de les quals el govern 
de CiU només en va acceptar dues. 
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Justifica aquest vot contrari en considerar que l’ordenança era molt permissiva 
amb l’ocupació de la via pública. Precisa que entre altres coses discrepaven amb 
què als espais singulars de la ciutat es permetés incorporar mobiliari auxiliar a les 
terrasses, especialment perquè allò que s’hauria de fer és protegir aquests espais 
per al gaudi de la ciutadania.  

Observa que es pot constatar que en aquests espais que l’ordenança ha tingut 
un efecte multiplicador en l’ús de tota mena de tancaments i mobiliari instal·lats al 
carrer permanentment. 

Entén que l’ocupació de fins al 50% de l’espai disponible per a vianants amb 
terrasses no pot afavorir mai la convivència entre l’activitat econòmica i la 
ciutadania. A parer del seu Grup, aquesta situació suposa privatitzar l’espai públic, 
regalar allò que és de tothom a uns pocs. Puntualitza que amb aquesta asseveració 
no pretenen el tancament de totes les terrasses, sinó arribar a l’equilibri d’una 
bona convivència. 

Afegeix que l’ordenança ha multiplicat l’ocupació de la via pública, atès que tots 
els establiments de degustació també tenen dret a tenir terrassa, convertint-se, a 
la pràctica, en terrasses de bar encobertes. 

Reitera, com ja van dir en el seu dia, que l’ordenança signada per CiU i el PP 
seria efímera, i que s’hauria derogar amb la constitució del nou consistori. Addueix 
que és una ordenança de “cafè per a tothom”, que no ordena les zones de més 
afectació, sinó que uniformitza i estandarditza. 

Fa notar que l’ordenança ha comportat més problemes que no pas solucions, i 
per aquest motiu, el seu Grup demana la creació d’una comissió per elaborar un 
nou text normatiu, on hi hagi representació de tots els grups i els sectors 
implicats. 

Malgrat que són conscients que legalment no es pot aplicar una suspensió 
moratòria de l’ordenança vigent, demanen al govern municipal que es prioritzin les 
actuacions en els casos més flagrants. 

El Sr. Mòdol agraeix a l’equip de govern que hagi portat aquest punt a debat del 
Ple, de la qual cosa el seu Grup n’és el màxim impulsor arran d’un ràpida reacció 
davant l’estat d’alerta provocat per la problemàtica suscitada per les terrasses. 

Reconeix la complexitat d’aquest assumpte, i remarca que, tot i que el problema 
va ser detectat clarament el 2011, fins al 2014 no es va posar en marxa 
l’ordenança. Així, per manca de celeritat i d’acord, s’ha generat una situació 
d’incertesa que ha provocat que en tres anys es doblés el nombre de terrasses a la 
ciutat, amb el difícil equilibri que això comporta entre el sector i la ciutadania. 

En conseqüència, afirma que l’única solució per millorar la situació és la 
modificació de l’ordenança, i manifesta la voluntat d’introduir en la revisió alguns 
elements com la territorialització de la ciutat, la densitat i la qualitat de l’espai urbà 
a fi d’establir paràmetres de proporcionalitat de les terrasses, així com els aspectes 
d’accessibilitat i de mobilitat. 

Finalment, reclama celeritat i consens per resoldre aquest problema. 
El Sr. Fernández Díaz dóna la benvinguda a aquest saló de plens als 

representants del sector i de les entitats veïnals. 
Es felicita pel debat que avui tenen ocasió d’establir, i recorda que ja fa més de 

dues setmanes que el Grup del PP va demanar a l’Alcaldessa que el govern 
prengués un seguit de decisions pel que fa a l’aplicació de l’ordenança, 
concretament dels articles 10 i 11. 

Agraeix al govern que hagi acceptat l’esmena tècnica presentada pel seu Grup, 
que millora el text de l’acord i que li dóna més consistència. 

En el capítol de les solucions, posa de manifest que l’ordenança preveu un seguit 
de mecanismes per millorar la seva aplicació o la seva mateixa revisió; per aquest 
motiu, l’ordenança recull l’obligació del govern de la ciutat de presentar un informe 
anual. Fa notar que el de 2014 encara no ha estat presentat, de manera que la 
seva primera petició al govern és que el presenti i, si és possible, hi adjunti el del 
primer semestre de 2015. 

Demana, tot seguit, la convocatòria immediata i urgent de la comissió tècnica de 
terrasses; i que, alhora, estudiïn la flexibilització de l’aplicació de l’ordenança per 
no arribar a la situació actual en què gairebé la meitat de terrasses hauran de 
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tancar, amb la pèrdua consegüent de llocs de treball i, en ocasions, generant fins i 
tot la inviabilitat del negoci. 

Remarca que aquest que acaba d’expressar és el sentit de la reclamació del 
Grup del PP, que avui votarà a favor d’aquest punt, tenint en compte que, a més, 
s’ha acceptat la seva esmena. De tota manera, adverteix que avui no prenen 
formalment l’acord d’iniciar els tràmits de revisió de l’ordenança, que requeriria 
una aprovació inicial en el Ple de l’octubre; així, atès que els restauradors no 
poden esperar fins llavors, exigeix al govern que prengui decisions pel que fa a 
l’aplicació de l’ordenança, amb marge per a la flexibilitat dels criteris interpretatius, 
tot i que admet l’obligació de complir els textos normatius. 

La Sra. Lecha puntualitza que fins al 2013 hi havia 3.325 llicències de terrassa a 
Barcelona, que ocupaven 42.000 metres quadrats de via pública, una herència de 
la regulació dels governs del PSC i d’ICV-EUiA. En només un any, el posterior 
govern de CiU amb el seu aliat el PP va aconseguir incrementar la xifra fins a 
4.600 llicències. Sense voluntat donar més xifres, manifesta que només cal viure a 
Barcelona per adonar-se que la situació és absolutament insostenible. 

Posa en qüestió la impossibilitat de suspendre la concessió de llicències fins que 
es revisi l’ordenança, i empra l’exemple de l’actuació de l’ajuntament de Sant 
Cugat, que el 10 d’octubre de 2014 va adoptar la mesura de suspendre la 
concessió de llicències. En aquest sentit, entén que l’ajuntament de Barcelona no 
fa altra cosa que buscar excuses per no actuar i dilata, com és el cas d’aquest 
acord, la presa de decisions necessàries per a la ciutat. 

Pregunta si l’Ajuntament està realment disposat a obeir el moviment veïnal pel 
que fa a l’explotació privada de l’espai públic; remarca que la ciutat no és una 
mercaderia en venda, sinó que pertany a la ciutadania que l’habita, la construeix i 
la treballa. 

Precisa que el plantejament del seu Grup no és redueix a terrasses sí o no, però 
fa notar la vinculació amb l’ordenança de civisme, que sanciona algú que beu 
alcohol al carrer o hi fa tertúlia, mentre que, a pocs metres, en una terrassa tot 
això és plenament permès. 

Així, planteja que es pot optar per carrers-mercaderia o per recuperar el dret a 
l’oci a la ciutat, l’ús de places i carrers sense intercanvi monetari. 

La Sra. Sanz agraeix totes les intervencions, algunes de les quals defineixen 
clarament les qüestions que reclamen decisions urgents. En aquest sentit, subratlla 
que l’ordenança de terrasses vigent uniformitza criteris, arribant a l’absurd en 
determinades zones de la ciutat i, d’altra banda, garanteix la discrecionalitat en 
altres zones a través d’ordenacions singulars contemplades al text. 

Assenyala que el govern municipal, conscient que aquesta ordenança no agrada 
ningú, pretén establir els mecanismes que facin compatible que Barcelona tingui 
activitat econòmica vinculada a l’espai públic, però també altres usos per a la 
ciutadania en general. 

En conseqüència, manifesta que estan atenent totes les peticions, i que entenen 
la preocupació dels afectats, de manera que el govern està treballant a fons per 
resoldre una ordenança de terrasses que qualifica de nyap. Afegeix que tot plegat 
ho fan, però, respectant la normativa, motiu pel qual han lliurat als grups 
municipals, abans del debat d’aquest punt, un informe de Serveis Jurídics sobre tot 
allò que es pot fer amb immediatesa segons el que està estipulat en la mateixa 
ordenança; respectant, alhora, tots aquells restauradors que ja s’hi han adaptat. 

Insisteix que el govern té la voluntat que l’activitat econòmica vinculada a les 
terrasses no sigui un problema per a la ciutat, cosa que ara com ara no s’ha 
aconseguit. 

Agraeix la bona voluntat de col·laboració per tirar endavant les modificacions de 
l’ordenança, i expressa la confiança que des del consens i el diàleg aconseguiran 
una normativa que permeti l’encaix. 

El Sr. Vives mostra la seva perplexitat per la intervenció de la Sra. Sanz, atès 
que fa pocs mesos s’expressava en sentit contrari; així, denunciava que sobraven 
terrasses, que les distàncies eren insuficients, tot i que ara en proposa una de molt 
més gran; deia que sobraven taules en cada terrassa, i que no es podien instal·lar 
davant de les façanes. 
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Considera que aquest canvi diametral d’opinió respon a què s’ha espantat, i 
remarca que per governar s’han de tenir les idees clares. 

La Sra. Mejías diu que seguretat jurídica no és que arribi un camió a un local de 
restauració i s’emporti el mobiliari de la terrassa, i es referma en què ara és 
moment de prendre decisions per garantir que aquestes activitats econòmiques es 
desenvolupin amb seguretat jurídica; que es garanteixin els drets de les persones 
amb mobilitat reduïda i a tots els veïns i veïnes; aplicar mesures per vetllar pel 
descans dels veïns en espais amb ocupació excessiva de l’espai públic, i aplicar 
ordenacions singulars en algunes zones a fi de garantir que aquestes activitats 
econòmiques es desenvolupin amb normalitat; i, sobretot, assegurar que no es 
perd ni un sol lloc de treball per l’aplicació de l’ordenança. 

La Sra. Sanz respon al Sr. Vives que el govern sap perfectament on va. 
Subratlla que des del primer moment s’han posat a recuperar l’urbanisme per a les 
persones, posar-lo al servei de la ciutat i no d’interessos privats com feia 
directament ell. 

Posa en valor que escolten totes les parts, i remarca que volen modificar, 
especialment, la discrecionalitat en la determinació de zones singulars, tal com han 
fet saber a tots els actors implicats. Insisteix que cal resoldre la sobreocupació, 
cosa que no significa que el govern estigui en contra de les terrasses, sinó que 
siguin compatibles amb la vida de les persones. 

Entén que el regidor estigui molest pel fet que sigui el nou govern qui resolgui 
els problemes de la ciutat, i reitera que l’anterior govern els ha deixat un conjunt 
de nyaps que tenen voluntat de resoldre amb consens i col·laboració. 

El Sr. Fernández Díaz reclama a la Sra. Sanz que prengui decisions. 
 
S’aprova el dictamen en debat amb l’abstenció dels Srs. Trias, Forn, Vives, 

Ciurana, Ardanuy i Martí i les Sres. Recasens, Fandos, Homs i Vila, i també del Sr. 
Garganté i les Sres. Lecha i Rovira. 

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

dotze hores i vint-i-cinc minuts. 
 

 
 

Acta de la sessió extraordinària del 24 de juliol de 2015, aprovada el 2 
d’octubre de 2015 
 

Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia vint-i-
quatre de juliol de dos mil quinze, s'hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en 
sessió extraordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau 
Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde, Gerardo 
Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i 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, Josep 
Ma. Montaner Martorell, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, 
Sònia Recasens i Alsina, Antoni Vives i Tomàs, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume 
Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i 
Molist, Francina Vila i Valls, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia 
Sierra Infante, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Alfred 
Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, 
Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni i Cuadrado, 
Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol i Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto 
Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, Maria José Lecha 
González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa, assistits pel Secretari 
General, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

Hi és present l'Interventor Municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les dotze 

hores hores i trenta-cinc minuts aquesta sessió extraordinària convocada per 
tractar exclusivament l’assumpte indicat en la petició de convocatòria dels Grups 
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Municipals de CIU i PSC, consistent en el debat i votació de la proposició / 
declaració de grup següent: 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 
 
Proposició / declaració de grup 
 
Única. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
1. Reiterar el compromís de Barcelona amb el moviment olímpic, amb l’esport i 

les organitzacions i associacions esportives i amb els Ajuntaments i diputacions de 
la resta de Catalunya, i en aquest cas concretament dels Pirineus, compromís que 
Barcelona té com a capital de Catalunya i com a ciutat olímpica i que ha de posar-
se al servei del desenvolupament social i territorial i del benestar dels ciutadans i 
ciutadanes. 

2. Crear una Comissió no permanent d’estudi de la candidatura olímpica i 
paralímpica dels Jocs d’Hivern Barcelona – Pirineus amb els paràmetres següents: 

2.1. Objecte de la Comissió: fer un seguiment i valoració de la candidatura 
Barcelona – Pirineus i estudiar la mateixa així com més específicament: 

a) Determinar els aspectes econòmics i socials lligats a la mateixa. 
b) Conèixer els treballs realitzats en el marc del projecte fins el moment. 
c) Determinar la forma de validar la continuïtat o no de l’Ajuntament de 

Barcelona al capdavant d’aquesta candidatura. 
d) Elaborar un calendari per a la presa de decisió i l’establiment de les formes de 

presa de la mateixa. 
2.2. Composició: La Comissió d’estudi serà presidida per un regidor/a de 

l’Ajuntament escollit pel Plenari del Consell Municipal a proposta de l’Alcaldessa 
(art. 39 ROM) i estarà integrada per un regidor/a de cada un dels grups municipals 
del Consistori. 

2.3. Règim de funcionament: La Comissió es reunirà cada dues setmanes amb 
caràcter ordinari, prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions 
tindran caràcter públic i podrà requerir la presència de persones que consideri 
adients per al compliment de la seva comesa, d’acord amb criteris anàlegs als 
establerts a l’article 35 bis del ROM. 

2.4. La Comissió no permanent d’estudi s’extingirà en el moment d’acordar un 
calendari per a la presa de decisió sobre la participació de l’Ajuntament de 
Barcelona en el projecte de candidatura. 

 
La Sra. Alcaldessa saluda i dóna la benvinguda a aquesta sessió extraordinària a 

l’alcalde de Lleida, Sr. Àngel Ros, i als alcaldes dels Pirineus, així com als 
representants de les entitats i federacions esportives avui presents a la tribuna de 
convidats. 

 
El Sr. Collboni enceta les intervencions saludant els alcaldes i els representants 

del sector esportiu i de la UFEC. 
Precisa que el Grup Socialista, juntament amb el de CiU i el suport d’ERC i 

Ciutadans, han demanat la convocatòria d’aquest Ple extraordinari per abordar una 
decisió presa pel govern de la ciutat, i que des del primer moment van valorar com 
a precipitada. 

Lamenta que el govern de la ciutat els estigui acostumant a l’efectisme i no pas 
a l’efectivitat de les mesures que pren; entén que, malauradament, s’estan 
acostumant a veure gestos de política espectacle impropis del govern de la ciutat 
de Barcelona, amb decisions i anuncis que tenen conseqüències sobre la vida 
quotidiana de les persones i de projectes endegats. 

Observa que algun grup de l’oposició ha manifestat que aquest Ple era 
innecessari i extemporani, i entén que la concurrència a la tribuna de convidats ho 
desmenteix plenament. Fa notar, però, que no ha estat decisió del seu Grup ni del 
de CiU de posar aquest debat damunt la taula, sinó que ho ha fet el govern. 

Fa avinent que la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern ha estat accidentada 
des del primer dia, amb llums i ombres, però malgrat això, insisteix en què no 
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estan d’acord amb la manera com s’ha anunciat la retirada de la candidatura. 
Justifica aquesta discrepància, en primer lloc, per la forma, la precipitació i perquè 
s’ha obviat la feina que havien fet moltes institucions del país, entre les quals la 
Generalitat, les diputacions de Lleida, Barcelona i Girona, la Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern, la UFEC, el Consell General de Cambres de Catalunya o l’Àrea 
Metropolitana. En segon lloc, considera que tampoc no ha estat oportú el moment, 
especialment venint d’un govern que ha fet bandera de la participació i del 
consens, i sobretot tenint en compte que el Plenari del Consell Municipal el 2013 va 
desestimar la no-presentació de la candidatura de Barcelona. 

Altrament, considera que el govern està plenament legitimat per obrir un debat 
en aquesta cambra. En aquest sentit, recalca que el Grup Socialista exigeix un 
debat democràtic, participat, amb estudis i informes per valorar totes les posicions, 
tal com ja havia demanat el Sr. Gomà en nom del Grup d’ICV-EUiA el mandat 
anterior  

Subscriu que cal avaluar l’impacte de presentar la candidatura, però també el de 
no presentar-la, atès que ambdues decisions tenen conseqüències; així, el seu 
Grup demana que conjuntament i participada avaluïn els efectes d’una decisió i de 
l’altra. 

Reconeix que la candidatura té punts foscos, entre els quals ocupa un lloc 
preeminent la sostenibilitat, i el fet que un Jocs d’Hivern a Catalunya pot tenir 
efectes negatius en aquest sentit. Igualment, expressa que hi ha dubtes sobre el 
suport ciutadà a una iniciativa d’aquestes característiques. 

Destaca, però, que la candidatura té punts forts que s’haurien de posar en valor, 
com ara l’impacte econòmic positiu sobre el conjunt del país; la creació de llocs de 
treball –estimats en 84.000 segons un estudi elaborat pel Gabinet Tècnic de 
Programació d’aquest ajuntament–, o la mobilització de més de nou mil milions 
d’euros en els set anys de progressió de la candidatura. 

Afegeix que la candidatura també té efectes positius quant al lideratge, 
solidaritat i corresponsabilitat de la ciutat de Barcelona amb la resta del país. 
Puntualitza que no s’ha d’oblidar que les candidatures les lideren les ciutats, i 
entén que forma part de la responsabilitat de Barcelona com a capital de Catalunya 
contribuir al desenvolupament dels Pirineus. 

I, finalment, subratlla els efectes positius per al sector esportiu, molt potent a 
Barcelona que és capital esportiva mundial. 

Conclou que el seu Grup considera que tots plegats s’han de preguntar si s’ha de 
renunciar a la candidatura o no, i puntualitza que no han volgut plantejar el debat 
partint d’una idea preconcebuda, sinó que es faci amb tota la informació a l’abast, i 
que sigui la comissió no permanent que avui proposen qui faci una proposta 
definitiva perquè la ciutat prengui una decisió. 

 
El Sr. Trias saluda al seu torn els alcaldes i entitats presents a la tribuna de 

públic. 
Destaca que aquest Ple ha estat demanat per tres grups municipals a fi de crear 

una comissió d’estudi de la candidatura de Barcelona al Jocs Olímpics d’Hivern, 
l’objectiu de la qual serà l’elaboració d’un calendari per decidir la continuïtat de la 
candidatura Barcelona-Pirineus. 

Observa que aquesta sessió d’avui és fa perquè el govern de la ciutat pren 
decisions sense parlar amb ningú, i els diu que les decisions han de ser acordades 
des del diàleg, amb consens i, a més, tenint molt en compte el context i per quin 
motiu, en aquest cas, es presenta la candidatura. 

Remarca que el projecte ultrapassa la ciutat de Barcelona i esdevé un projecte 
de país, pensat amb els Pirineus com a candidatura conjunta. En aquest sentit, 
reitera, com ha dit sempre, que no consisteix en què Barcelona s’aprofiti del 
Pirineu, sinó que, com a capital de Catalunya, serveixi al Pirineu. En conseqüència, 
manifesta que la decisió no es pot prendre unilateralment. 

Reconeix que en sentir parlar d’aquesta candidatura per primera vegada a 
l’alcalde Hereu es va sorprendre, però, havent-la estudiat, posa en valor que 
suposa una oportunitat clara per al desenvolupament econòmic, social i ambiental 
de les comarques de muntanya. En definitiva, avalua la candidatura com a viable, 
que requereix una inversió possible i una despesa assumible. Precisa que, d’una 
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banda, l’organització de l’esdeveniment s’autofinança amb els drets de televisió, 
amb la venda d’entrades i marxandatge; i, d’altra banda, fa avinent que a 
l’ajuntament de Barcelona només li costa 51 milions d’euros repartits en set anys. 
Igualment, també exigeix despeses per part de la Generalitat i de l’estat, que ja 
han avançat que hi estan d’acord. 

Considera, doncs, que la candidatura és viable i que pot ser un motor econòmic 
important per al país. Igualment, assenyala que tot plegat donarà resposta als 
requeriments tècnics del Comitè Olímpic Internacional, que aposta plenament pel 
model Barcelona-gel, Pirineu-neu. 

Posa en valor la feina feta pels responsables de l’oficina de la candidatura, 
alhora que destaca l’oportunitat que suposa per al Pirineu com a motor molt 
important per al seu desenvolupament en clau sostenible i que, igualment, es 
tracta d’una oportunitat per al desenvolupament dels esports d’hivern entre la 
ciutadania a nivell de base. 

Afegeix que només de presentar la candidatura els beneficis ja han estat 
indubtables i, per tant, entén que no és una decisió equivocada, malgrat que hi ha 
aspectes amb els quals discrepen obertament. 

Considera una equivocació, per tant, no prendre’s seriosament la candidatura 
Barcelona-Pirineu, en el sentit de valorar-la i avaluar-la a fi de prendre les 
decisions adients, amb respecte, parlant-ne i discutint-les en un context de 
realitat. 

 
El Sr. Alonso se suma a la salutació als alcaldes i els representants de les 

federacions esportives, la presència dels quals en aquesta sessió extraordinària 
posa de manifest que els més perjudicats per les darreres decisions del govern 
municipal han estat les poblacions i les federacions que representen. 

Dit això, fa avinent que el Grup de Ciutadans entén que tot el procés relatiu a la 
candidatura Barcelona-Pirineu als Jocs Olímpics d’Hivern ha estat decebedor, i fa 
un breu relat dels esdeveniments a fi de justificar aquest parer. Així, recorda que 
el 2010 l’alcalde Hereu pren la decisió de presentar una candidatura als Jocs, sense 
comptar amb els consensos socials suficients, de manera que molta gent ho va 
valorar com una sortida personal a manca d’altre projecte polític. 

Continua dient que durant el mandat de CiU el projecte es manté, tot i que 
sense gaire èxit, com demostra el fet que el 2013 el COI desaconsella presentar la 
candidatura el 2022. I afegeix que, des de llavors ençà, no saben quines mesures 
s’han pres, més enllà d’anunciar que probablement es presentarien a la 
candidatura del 2026. 

Ara, però, remarca que el govern de Barcelona en Comú pren la decisió 
unilateral de no presentar la candidatura, sense comptar amb la resta 
d’institucions involucrades i sense cap mena de diàleg polític. I li recrimina que 
ignori institucions, ajuntaments del Pirineu, federacions esportives i el Parlament 
de Catalunya. 

Admet que la presentació d’aquesta candidatura no ha generat la il·lusió 
esperada i ha estat mancada d’un lideratge clar i convençut, i consideren que la 
ciutat no s’ho mereix perquè, altrament, Barcelona ha de liderar projectes 
ambiciosos i solvents, amb decisió i seriositat. Diu que no es pot improvisar en 
funció dels interessos polítics particulars, i destaca que Barcelona ha d’actuar de 
motor d’una regió i posar-se al capdavant dels grans projectes col·lectius. 

Per aquesta raó, justifica que el seu Grup votarà a favor de la creació de la 
comissió d’estudi de la candidatura olímpica, d’entrada, perquè volen que les 
decisions es prenguin a partir del diàleg i el consens. I, en segon lloc, diu que 
volen que les decisions siguin solvents, amb tota la informació. En aquest sentit, 
apunta que ara com ara només disposen d’informació sobre la candidatura prevista 
per al 2022, però no saben res de la del 2016. Per tant, reclama tenir coneixement 
de quines inversions estan pressupostades, que afecten moltes administracions i 
de la iniciativa privada, i amb quin grau de compromís. 

Demana informació, igualment, sobre l’impacte d’aquests Jocs Olímpics d’Hivern 
en l’àmbit del foment esportiu, i reclama explicacions de les federacions esportives 
quant als seus projectes relacionats amb aquest esdeveniment. 
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Finalment, es refereix a l’impacte ambiental, i al fet que s’assumeix que les 
actuacions en tindran ja que Barcelona és una ciutat mediterrània, i demana saber 
si està clar com es resoldrà. 

Conclou, per tant, que el seu Grup reclama decisions consensuades, que se 
sustentin en criteris seriosos en els àmbits tècnic, econòmic, social i ambiental. 

El Sr. Puigcorbé saluda els representants dels ajuntaments i federacions 
esportives presents en aquesta sessió. 

Tot seguit, recorda al Grup de Barcelona en Comú el fet que en el seu primer 
acte de govern va fer públic que donaria suport a les escoles bressol i a la retirada 
de la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern del 2026, amb l’acomiadament del seu 
director. 

Remarca que aquesta decisió no va ser comunicada ni als alcaldes del Pirineu ni 
a la resta d’implicats, ni tan sols als grups municipals que van donar suport a la 
investidura, i només van establir com a interlocutors els mitjans de comunicació, 
amb un acte mediàtic i amb força ressò, a tall de declaració de principis adreçada 
al país i a l’oposició municipal. 

Fa notar que aquest esquema ha estat repetit pel govern unes quantes vegades; 
així, anuncia un sí a una oferta social, i un no rotund a altra qüestió a fi de 
provocar un doble efecte mediàtic. 

Observa que, en aquest cas, l’argumentació del no comença considerant que la 
candidatura olímpica no és un assumpte prioritari, sinó secundari i poc rellevant; 
tanmateix, considera prioritari oposar-s’hi i enterrar-lo, atribuint-l’hi dues 
categories ben contradictòries. 

Fa notar que el govern també ha manifestat que aposta pels esports de base i, 
per tant, dóna a entendre que considera que els esports de gel i de neu no ho són, 
i els atribueix un caràcter elitista.  

Puntualitza que els esports de base són aquells que es practiquen a les escoles, 
des de l’ensenyament primari, en hores lectives i que es continuen practicant a 
l’edat adulta en clubs o associacions sense ànim de lucre; i remarca que això 
també succeeix amb els esports de gel i de neu i, de la mateixa manera que els 
infants van a les piscines a aprendre a nedar, també ho podrien fer per anar al 
parc de gel de la seva ciutat a aprendre a patinar, o disposar d’un bon transport 
per arribar a les pistes d’esquí, sobretot als infants en situacions més desfavorides. 

Fa notar que el govern també justifica la retirada de la candidatura al·legant que 
els Jocs espatllarien la marca Barcelona, una marca mediterrània de sol i de platja, 
que entén que es tracta d’una suposició incorrecta perquè no tan sols no malmetria 
la marca sinó que l’ampliaria. 

En aquest sentit, valora que Barcelona té l’immens privilegi geogràfic de tenir 
port, aeroport, tren d’alta velocitat i magnífiques platges urbanes, però també neu 
i alta muntanya a menys de dues hores del centre de la ciutat i, fins i tot, la 
possibilitat de gaudir d’un palau de gel permanent a la Marina del Prat Vermell, 
ecològic i sostenible, aprofitant el fred que aboquen a mar els mercants en el 
procés de gasificació del gas liquat. 

Subratlla que Barcelona es convertiria en l’única ciutat del món que hauria 
organitzat els Jocs Olímpics i Parlímpics d’estiu i també els d’hivern, que serien els 
primers en zona càlida. 

Afegeix que el govern també esgrimeix com a argument en contra de la 
candidatura que no té prou consens, i pregunta de qui volen el consens, atès que 
entén que és ben clar que no és el dels alcaldes del Pirineu, ni de les federacions 
esportives, ni pels resultats de la mostra àmplia de 1.600 persones enquestades 
entre la població de Barcelona que optar en un 70% a favor de la candidatura, 
tampoc del CIO, que aconsellava que la candidatura es presentés el 2026 en 
comptes del 2022. 

Entén, per tant, que el govern es deu referir a la manca de consens entre els 
grups municipals. En aquest sentit, insisteix que el seu Grup vol consens, que els 
grups municipals compleixin amb la seva obligació d’estudiar a fons el projecte de 
la candidatura, que qualifica d’excel·lent, al qual ha dedicat més de tres anys un 
dels millors equips d’experts del món. 

Demana, sobretot, que Barcelona escolti les peticions dels alcaldes del Pirineu i 
els de la Catalunya central, que estan demanant ajuda a la capital del país per 
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construir el seu futur per un preu raonable i esquifit si es compara amb el que van 
costar altres Jocs Olímpics al món, amb el benefici d’agençar unes comunicacions 
ferroviàries i de carretera en unes condicions que clamen al cel, i que tals sols 
suposarà per a Barcelona 51 milions d’euros a pagar en set anys, però que li 
reportaran tots els honors. 

Reclama, doncs, generositat per estudiar el projecte, per atorgar-hi un mínim 
temps de dedicació, i per aprovar la creació de la comissió d’estudi. Recorda que hi 
ha 84.000 llocs de treball en joc, i creu que cal debatre el model econòmic més 
convenient, més sostenible i més convenient, que reporti els beneficis socials 
millors de la història. 

Es ratifica, doncs, que és en això que han d’esmerçar energies i no pas a 
barallar-se per prejudicis, sinó a contrastar els judicis. Recorda, igualment, que 
tenen de termini fins al juny de 2017 per pensar-ho. 

 
El Sr. Fernández Díaz saluda els alcaldes i als membres de les federacions i 

entitats esportives presents avui en el saló de plens. 
Entén que l’Alcaldessa pensava que el debat sobre la candidatura als Jocs 

Olímpics d’Hivern estava tancat, altrament no hauria anunciat amb tanta 
precipitació i gesticulació que Barcelona la retirava. Igualment, considera que els 
qui avui han demanat la celebració d’aquest Ple extraordinari han pensat que 
aquesta era la millor manera de garantir la reobertura del debat per possibilitar 
que la candidatura pugui esdevenir realitat. 

Diu, però, que si realment creuen que aquesta candidatura ha de ser una 
realitat per què no en fan una qüestió de ciutat i en col·laboració amb els alcaldes 
del Pirineu. Altrament, recrimina les decisions unilaterals, com va ser la de l’alcalde 
Hereu en anunciar el 2010 la candidatura als mitjans de comunicació; de la 
mateixa manera que també ha estat unilateral la decisió de retirar-la anunciada 
per l’Alcaldessa, i precipitada perquè no en va calibrar les conseqüències. 
Igualment, qualifica d’unilateral, partidista i també precipitada la petició d’aquest 
Ple extraordinari i el posicionament dels grups de CiU, ERC i PSC. 

Insisteix que si es creuen de debò la candidatura haurien d’haver demanat, 
d’entrada, una reunió amb l’Alcaldessa, amb perspectiva de ciutat per acarar 
aquest assumpte. Altrament, proposen la creació d’una comissió municipal no 
permanent, essencialment per la voluntat de marcar distàncies amb les formes i en 
els termes que es planteja. Observa que aquesta proposta fa sospitar que no 
havien calibrat i valorat l’abast de la candidatura, malgrat que l’oficina tècnica ja 
ha gastat dos milions i mig d’euros en treballs i reunions a les quals van assistir els 
caps de Grup. 

Considera que tot plegat queda en gestos de cara a la galeria, i que els importa 
ben poc si el projecte ha de tirar endavant amb el suport de la majoria de grups 
municipals, de la Generalitat i del govern d’Espanya. 

Fa notar que si no hagués estat perquè el seu Grup i altres d’aquesta cambra 
van demanar d’un Ple extraordinari per tractar la pobresa i el model turístic, 
lamentablement el primer Ple del mandat hauria estat el dels Jocs Olímpics 
d’Hivern, tenint en compte que la decisió, a més, no s’ha de prendre fins al 2017. 

Manifesta que si realment es vol tirar endavant aquesta candidatura caldrà 
concretar moltes coses, entre les quals la participació de la Generalitat i la del 
govern de l’estat, de les federacions, i també del territori del Pirineu, que inclou 
Lleida, la Vall d’Aran i Jaca, és que a dir, que impliqui el màxim de territoris 
pirinencs.  

 
El Sr. Asens dóna la benvinguda als alcaldes del Pirineu i de Lleida, i a la 

representació de les federacions esportives.  
Tot seguit, es disculpa amb els alcaldes amb qui no han pogut parlar fins ara, i 

confia que ho podran fer aviat. Ratifica, tanmateix, el compromís del govern de 
Barcelona en Comú amb el territori, i fa avinent que no creuen que les 
infraestructures s’hagin de vincular a la celebració d’uns Jocs Olímpics. 

Confirma que tenen la voluntat de construir una ciutat al servei del país a fi 
d’avançar conjuntament. No obstant això es referma en allò que ja van expressar 
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en campanya electoral i que consta explícitament en el seu programa, i és que no 
estan a favor d’impulsar la candidatura. 

Insisteix que no han pres cap decisió, sinó que han expressat que no impulsaran 
la candidatura, atès que no ho consideren de cap manera una prioritat. I aprofita 
per recordar que el juny de 2010 el mateix Sr. Trias, des de l’oposició estant, va 
manifestar que els Jocs, proposats per l’alcalde Hereu, no eren cap prioritat. 

Entenen que no hi ha consens a la ciutat quant a la presentació de la 
candidatura, cosa que no vol dir que el govern no sigui partidari del debat, tal i 
com demostra el fet que avui s’abstindrà en la votació d’aquest punt. 

Nega que la seva posició sigui dogmàtica i inamovible, i assegura que si es 
donen unes circumstàncies determinades –que ara no es donen– estan disposats a 
estudiar la possibilitat de presentar la candidatura; si realment el projecte fos 
sostenible mediambientalment, socialment i econòmicament; si certament existís 
consens en el territori –que no existeix–, si realment es tractés d’un projecte 
il·lusionant, si fos una demanda ciutadana, si hi hagués consens en els grups 
municipals, i si ho liderés el govern de la Generalitat i atès, que és un projecte de 
país, consideren que el debat s’hauria de fer al Parlament. 

Conclou que si es donessin totes aquestes condicions que acaba d’esmentar, el 
govern municipal podria cedir la marca Barcelona i estar d’acord amb el projecte.  

Remarca que una de les condicions principals que no es compleix és el moment, 
aspecte en què coincideixen amb el Sr. Fernández Díaz, malgrat que estigui als 
seus antípodes ideològics. Addueix que la majoria de ciutadans no comprèn que 
ara com ara puguin estar discutint aquest assumpte. 

Entenen, però, que es tracta d’una estratègia de desgast i partidista que intenta 
ressuscitar un projecte que l’anterior govern havia deixat al calaix, amb l’aturada 
el 2013 de la candidatura per al 2022 i posposant-la al 2026, sense res més. 

I en referència a les llums i les ombres de la candidatura, com ha dit el Sr. 
Collboni, assegura que Barcelona en Comú hi veu moltes més ombres que no pas 
llums, i per aquest motiu han manifestat que no era prioritària per a la ciutat. En 
aquest sentit, remarca que el seu Grup té un compromís en la lluita contra la 
pobresa, les desigualtats, els desallotjaments, l’atur o la malnutrició infantil; i 
recorda que han manifestat que no volen transformacions a cop de grans 
esdeveniments, perquè Barcelona, en aquest sentit, ja fa temps que està situada 
al món. 

 
El Sr. Collboni enceta els torns de rèplica fent saber al Sr. Asens que si hagués 

fet aquestes mateixes explicacions en temps i forma, molts dels aquí presents 
haurien pogut subscriure algunes de les reflexions que acaba de fer. Altrament, 
recorda que no van fer-ho així, i van optar per un anunci unilateral buscant un 
titular. 

Dirigint-se al Sr. Alonso, li suggereix que consulti a les hemeroteques les 
opinions de les diverses formacions polítiques arran de la posada en marxa el 
projecte olímpic del 1992; així, podrà constatar la fredor de CiU, o l’oposició d’ICV 
a la construcció de les rondes. Remarca, per tant, que la construcció d’un projecte 
olímpic, la responsabilitat d’una il·lusió compartida recau en el lideratge públic si 
s’arriba a la conclusió que el projecte convé a la ciutat i al país. 

Tot seguit, respon al representant del Grup del PP que el seu Grup té interès a 
parlar de la candidatura perquè no volen que succeeixi el mateix que li ha passat a 
Madrid amb la seva candidatura olímpica, un nyap que ha costat als ciutadans 
espanyols cinc-cents milions d’euros en seus esportives, i onze milions i mig 
l’elaboració d’una candidatura que ha acabat llençada al cubell de la brossa. 

Insisteix que això és el que el Grup Socialista no vol per a Barcelona, i per 
aquest motiu vol parlar-ne amb rigor i que no sigui un gest partidista, i demana al 
Sr. Fernández Díaz que no intenti donar-los lliçons d’oportunitat política i de 
conveniència, tenint en compte, com ja ha dit, els resultats de la candidatura 
olímpica de Madrid. 

Opina, doncs, que la candidatura s’ha de plantejar com una oportunitat que s’ha 
de saber aprofitar. 
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El Sr. Trias admet que els Jocs Olímpics d’Hivern no són la prioritat de 
Barcelona, però assegura que sí que ho és per al Pirineu, i Barcelona, si vol ser la 
capital de Catalunya, té responsabilitat envers el Pirineu. 

Entén que la proposta de candidatura va començar malament, amb una decisió 
unilateral del govern de l’alcalde Hereu, sense consultar-la a ningú, ni als mateixos 
alcaldes del Pirineu. En aquell moment, admet que ell mateix ho va considerar 
desencertat. Tanmateix, en estudiar-ho detingudament, es van adonar que la 
candidatura era viable. Per tant, creu que cal parlar-ne i cercar unitat per tirar-la 
endavant o no. 

Fa notar que s’esgrimeixen arguments que no són certs, com ara que el COI ho 
desaconsella, i remarca que no es van presentar a la candidatura del 2022 en 
considerar que no es complien les condicions per manca d’unitat política i per la 
gran discussió generada, i també perquè creien que calia fer altres coses abans en 
favor dels esports d’hivern, i que a dia d’avui ja s’han assolit. 

 
El Sr. Alonso expressa que per al seu Grup és fonamental el debat constructiu, 

atès que amb aquesta candidatura es posa en joc molt més que uns Jocs Olímpics 
d’Hivern, ja que en aquest cas estan vinculats a la cohesió territorial a Catalunya 
perquè la majoria d’inversions són en infraestructures per millorar la connexió del 
Pirineu amb la resta del territori. Observa que també estan parlant de reactivació 
econòmica, de la concurrència d’inversors privats i de crear llocs de treball al 
Pirineu; igualment, també es tracta de fomentar l’esport, una eina de cohesió 
social fonamental. 

 
El Sr. Garganté, que ha declinat intervenir en el primer torn de paraules, diu que 

troba molt paradoxal que els Grups de CiU i del PSC hagin demanat aquest Ple 
extraordinari per crear una comissió no permanent d’estudi de la candidatura dels 
Jocs Olímpics d’Hivern, atès que d’ençà del 2010, els alcaldes Hereu i Trias, han 
mantingut –invertint-hi dos milions i mig d’euros– una oficina tècnica de la 
candidatura, sota el control del Sr. Enric Truñó. Pregunta, si va fer tan malament 
la seva feina que, després de cinc anys per estudiar la proposta, encara no ho 
tenen clar; considera, altrament, que aquest Ple extraordinari hauria de servir per 
marcar agenda i perfil polític. 

Adreçant-se al Sr. Trias, li recorda que es va fer enrere de la presentació de la 
candidatura als jocs del 2022 per manca de consens, posposant-la al 2026. En 
aquest sentit, pregunta si és que ara hi ha més consens, tenint en compte que 
l’actual govern municipal ha manifestat obertament que la candidatura no entra en 
les seves prioritats, i que la refusava en el seu programa electoral. Sospita, doncs, 
que és possible que aquest Ple respongui molt més a interessos partidistes i 
d’agenda. 

Troba curiós i certament incongruent que CiU i ERC donin suport a la 
candidatura, quan haurà de ser el Comitè Olímpic Espanyol qui, el 2017, avali la 
proposta, i pregunta si no haurien d’estar desconnectats ja de l’estat espanyol en 
aquella data. 

Qualifica d’aberrant plantejar que la discriminació que pateix el Pirineu pel que 
fa a infraestructures i serveis bàsics s’arregli fent xantatge al territori amb el 
muntatge d’uns Jocs Olímpics, que impliquen un greu impacte mediambiental, 
problemes de sostenibilitat social i econòmica, tal com va recordar dimecres passat 
Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç, en parlar de la crisi postolímpica 
del 93. 

Admet que el Pirineu necessita inversions, però no pas en base a uns Jocs 
Olímpics; necessita infraestructures, però no innecessàries com l’aeroport de la 
Seu; no necessita la privatització, a preu de saldo i amb amiguisme, i sí 
infraestructures cabdals per al territori com el túnel del Cadí. 

Denuncia la mercantilització de l’esport que impliquen els grans esdeveniments 
com els Jocs Olímpics, emprats com a eina dels diferents governs per generar 
processos d’especulació de tota mena, finançats amb diner públic i que acaben 
revertint en benefici d’empreses privades; i alhora recrimina que, com va passar el 
1992 a Ciutat Vella, significa l’expulsió de veïns i veïnes. 
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Manifesta que no poden ni volen ignorar que els Jocs Olímpics del 92 van 
començar amb l’atac als independentistes amb el que es coneix com a “Operació 
Garzón”. Igualment, recorda que aquells jocs van consolidar el Sr. Samaranch, 
franquista cent per cent com es definia a si mateix; i a tot plegat s’hi afegeix el 
COI, una institució corrupta fins al moll de l’os. En aquest sentit, recorda que al Sr. 
Blatter, president de la FIFA, fa ben poc que li van ploure uns quants bitllets com a 
protesta per la seva gestió. 

Creu que això significa que qui vulgui plantejar la candidatura del 2026 haurà 
d’untar tot el moviment olímpic. I diu que als qui aposten pel model dels grans 
esdeveniments els caldran diners per fer-ho. 

Arribat a aquest punt, acaba el seu parlament llançant un feix de bitllets a 
l’hemicicle. 

 
El Sr. Trias reprova amb vehemència l’acció del Sr. Garganté. 
 
La Sra. Alcaldessa, després de reclamar respecte al regidor per a tots els 

membres del Plenari, tots ells legitimats pels vots dels veïns i veïnes de la ciutat, 
convida a acabar els torns d’intervenció a fi de tancar aquesta sessió amb 
normalitat; per respecte també als alcaldes i membres de les federacions que avui 
assisteixen al Ple. 

Proposa que una vegada fet això es convoqui una Junta de Portaveus 
extraordinària, on puguin valorar els fets i de quina manera ha de respondre el 
Plenari davant d’aquesta mena de situacions. 

 
La Sra. Mejías demana intervenir per una qüestió d’ordre. Posa en relleu que en 

aquesta sessió els grups municipals han manifestat democràticament el sentit del 
seu vot, i esmenta igualment la presència d’alcaldes i membres de federacions 
esportives, alhora que qualifica d’absolutament intolerable l’actuació del regidor.  

Adverteix a l’Alcaldessa que ha d’exercir el control i, per tant, ha de demanar al 
regidor que es retracti de la seva actitud o, altrament, que abandoni aquesta sala 
immediatament. 

 
El Sr. Collboni agraeix la decisió de la Presidència de convocar una Junta de 

Portaveus extraordinària a fi que mai més es tornin a repetir escenes com la que 
acaben de presenciar, una absoluta manca de respecte als representants de la 
ciutadania. 

 
El Sr. Fernández Díaz addueix que pot entendre les raons de la Presidència per 

acabar la sessió amb normalitat, però recorda que, per damunt d’aquestes raons, 
l’Alcaldessa té l’obligació de preservar el bon funcionament i el respecte a tots els 
membres del Consistori i a la institució que representen. 

Reprova absolutament l’acció del Sr. Garganté, i exigeix a la Presidència que 
amonesti el regidor, i que li reclami que rectifiqui la seva actitud, o si no que 
abandoni el Plenari del Consell Municipal. 

 
El Sr. Bosch considera que l’actitud correcta és no donar més importància de la 

que té al fet que acaba d’ocórrer, atès que altrament farien el joc a aquesta mena 
de comportaments. 

Entén, doncs, que el millor que poden fer és acabar aquesta sessió normalment. 
 
La Sra. Alcaldessa manifesta que, per màxim respecte a la proposició que 

s’estava debatent, als regidors i regidores, als alcaldes i altres persones presents a 
la tribuna de convidats que estan a l’expectativa de la votació, finalitzaran amb 
normalitat el Ple amb la intervenció del Sr. Asens, al qual encara li resta un minut. 

 
El Sr. Asens subscriu les paraules de l’Alcaldessa quant a la continuació del Ple. 
Tot seguit, es refereix a les paraules del Sr. Trias en el sentit que no es donaven 

les condicions per presentar-se a la candidatura del 2022, motiu pel qual la van 
aturar. Li demana, per tant, que respecti la decisió del govern municipal de retirar 
la del 2026, perquè, igualment, consideren que no es donen les condicions; que 



NÚM. 28 20-10-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 5059 
 

planen molts dubtes i incerteses, entre les quals les plantejades el Sr. Garganté, i 
fins i tot institucionals. 

Afegeix que aquests dubtes i incerteses també es van estendre a les ciutats que 
es presentaven a la candidatura del 2022, ja que de les set ciutats que hi 
concorrien, només n’han quedat cinc. 

Afegeix que també hi el handicap ambiental, atès que podria ser que l’any de 
celebració no hi hagués neu al Pirineu, havent de recórrer a la neu artificial, cosa 
que provoca un evident desgast ecològic. 

 
S’aprova la proposició / declaració de grup en debat amb tres vots en contra –

emesos pel Sr. Garganté i les Sres. Lecha i Rovira–, catorze abstencions –emeses 
pels Srs. Pisarello, Asens, Viejo, Colom, i Montaner i les Sres. Colau, Ortiz, Sanz, 
Pin, Pérez i Vidal, i també pels Srs. Fernández Díaz i Mulleras i la Sra. Esteller–, i 
vint-i-quatre vots a favor de la resta de membres del Consistori. 

 
La Sra. Alcaldessa anuncia que queda aprovada la proposta de creació d’una 

comissió d’estudi no permanent. 
Tanca la sessió amb la reprovació de l’acció del Sr. Garganté, i convoca una 

Junta de Portaveus extraordinària per tractar aquest assumpte. 
 
 
No havent-hi altres assumptes per a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

tretze hores i vint-i-cinc minuts. 
 

 
 
Acta de la sessió del 7 de setembre de 2015, aprovada el 2 d’octubre de 
2015 

 
Al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia set de 

setembre de dos mil quinze, s'hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en sessió 
extraordinària, sota la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau Ballano. 
Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcalde, Gerardo Pisarello 
Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà i 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, Josep Ma. 
Montaner Martorell, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, 
Sònia Recasens i Alsina, Antoni Vives i Tomàs, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume 
Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i 
Molist, Francina Vila i Valls, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia 
Sierra Infante, Maria Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Alfred 
Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, 
Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni i Cuadrado, 
Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol i Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto 
Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, Maria José Lecha 
González, Maria Rovira i Torrens i Josep Garganté i Closa, assistits pel Secretari 
General, Sr. Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

 
Hi és present l'Interventor Municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les deu 

hores aquesta sessió extraordinària convocada per tractar exclusivament 
l’assumpte indicat en la petició de convocatòria dels Grups Municipals de CiU, ERC i 
CUP, consistent en el debat i votació de la proposició / declaració de grup següent: 

 
PART D’IMPULS I CONTROL 

 
Proposició / declaració de grup 
 
Única. El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
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Primer. L’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació de Municipis per a 

la Independència, amb la finalitat de defensar i promoure l’assoliment dels drets 
nacionals dels i les catalanes i promoure l’exercici del dret a l’autodeterminació. 

Segon. El compromís de l’Ajuntament de Barcelona de treballar a l’Associació 
amb l’objectiu d’eixamplar la base social a favor de la independència, tot assumint 
que els drets nacionals, els drets socials, i la igualtat de gènere són indestriables 
per aconseguir una societat justa i lliure. 

Tercer. Designar anualment com a representant de l’Ajuntament en l’Associació 
una persona consensuada pels grups municipals que hagin donat suport a la 
moció. Aquesta persona no rebrà cap compensació econòmica per part de 
l’Ajuntament. 

Quart. Constituir una comissió de seguiment de l’activitat de l’Associació, així 
com del grau d’assoliment dels acords presos, formada per representants de 
cadascun dels grups municipals que hagin donat suport a la moció i per la persona 
designada com a representant de l’Ajuntament a l’Associació. 

 
La Sra. Alcaldessa obre la sessió extraordinària de Ple amb la benvinguda als 

ciutadans que avui els acompanyen, i especialment als alcaldes de Girona, de 
Montblanc, de Premià de Mar i d’Arenys de Munt, als membres de l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI). 

Seguidament, condemna en nom del govern municipal l’agressió per violència 
masclista que es va produir ahir a Nou Barris, i manifesta el compromís ferm de 
treballar conjuntament amb la ciutadania i els grups municipals per eradicar la 
violència masclista de la ciutat. 

Dit això, obre els torns de paraula per debatre l’única proposició de l’ordre del 
dia, proposada per onze regidors dels grups de CiU, d’ERC i la CUP.  

El Sr. Trias saluda els membres de l’AMI i alcaldes presents a la tribuna de 
convidats. 

Assenyala que la proposta d’adhesió de Barcelona a l’AMI és una iniciativa dels 
grups de CiU, ERC i la CUP, plena de càrrega simbòlica, tant col·lectiva com 
individual. Subratlla que la fan en vigílies de l’Onze de Setembre, i del 27-S, en un 
moment històric en què a Catalunya es debat si s’emprèn el camí que doni 
resposta als anhels de llibertat que sempre ha tingut el país. I afegeix que 
Barcelona, com a capital de Catalunya, hi té una gran responsabilitat, tothom la 
mira, no només aquí, sinó al món. 

Creu que en moments com aquests la capital ha de fer costat als moviments 
ciutadans, com l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Òmnium Cultural o 
l’AMI.  

Remarca la importància de prendre posició com a ajuntament, com a grups i 
individualment, atès que no tots pensen el mateix, fins i tot dins del seu mateix 
Grup. Tanmateix, entén que és positiu posar aquestes posicions damunt la taula i 
ser capaços de decidir, i demana a tots els Grups que decideixin en consciència per 
fer avançar el país cap al futur que albiren. 

El Sr. Bosch diu que avui la llibertat tornarà a guanyar a Barcelona; subratlla 
que avui la ciutat es pronuncia a favor de l’entrada a l’AMI, perquè una majoria 
clara, si tot va segons les previsions, es pronunciarà a favor de l’independentisme 
municipal i, per tant, els representants de la ciutat donen el seu suport al procés 
cap a l’assoliment de la república catalana. Remarca que guanyar és guanyar, i 
que quan surten més vots a favor que no pas en contra, se’n diu guanyar. 

Admet que potser no assoliran la majoria absoluta, que és el límit normatiu per 
adherir-se a qualsevol entitat municipalista, però entén que allò que compta és el 
veredicte polític, que aquí serà del tot clar. 

Al·lega que votar l’AMI no és tan sols votar una agrupació de poblacions, sinó 
una de les tres puntes cíviques que han liderat el protagonisme en el procés 
d’independència que va començar el 2011; és votar la possibilitat que Barcelona 
sigui una capital de debò, que no giri l’esquena al país i que s’ofereixi per liderar 
aquest procés, que comporta la transformació social més profunda i més 
prometedora que mai haurà viscut Catalunya, amb unes dimensions de 
regeneració democràtica incomparables. 
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Afirma que, en votar l’AMI, en el fons estan votant hospitals, escoles, 
universitats, trens, metro, tramvia, habitatge; estan votant acollir els refugiats que 
lliurement vulguin i decideixin; no caure en la humiliació d’haver de suplicar a 
l’insolidari de torn, es digui Mariano Rajoy o com es digui. 

Fa avinent que parlen, a més, de l’eina social més revolucionària que tenen, la 
que més pot ajudar a reparar injustícies; i diu que costa de creure que alguns dels 
qui propugnen canvis radicals hi votin en contra, o que ni tan sols no es 
pronunciïn. 

Assumeix que sol passar que el triomf arriba acompanyat d’algunes decepcions, 
sobretot pel que fa al govern de la ciutat i a l’Alcaldessa. Recorda que fa cent dies 
que va guanyar les eleccions, encara que no fos per majoria absoluta, i una 
vegada esgotat el període de gràcia entén que el millor que poden fer és parlar 
clar. 

Diu a l’Alcaldessa que el Grup d’ERC va votar la seva investidura per un seguit 
de gestos que l’honoraven i que l’apropaven a allò que entenen que volia la 
majoria de ciutadans. Li recorda que textualment va dir que aniria a la Meridiana 
com a alcaldessa per defensar la pluralitat del procés; que va anunciar que 
estudiarien l’opció de demanar llibertat de vot sobre l’ingrés a l’AMI; i encara va 
afegir que eren aliats reals del procés. 

Pregunta, doncs, què ha passat; si consideren que el procés ja no és plural, o si 
han deixat de ser aliats del procés; si s’han decidit per la disciplina de partit en 
comptes de per la llibertat de vot, per la vella política i l’abstenció compacta i 
unànime, ambigua, indiferent i ambivalent. 

Fa notar que justifiquen aquest canvi perquè afirmen que el problema rau en 
què la Diada coincideix amb el context electoral, i recorda que la data del 27 de 
setembre està fixada des del gener; i aprofita per posar de manifest que és 
electoralista votar coses diferents segons si es abans o després d’unes eleccions. 

Entén que d’excuses sempre en tindran, per un motiu o per un altre, però 
qüestiona on són les seves conviccions, i els recorda que ara toca mullar-se i que 
el govern es pronunciï segons les seves conviccions, plurals o no. 

Pregunta, en aquest sentit, si esperen votar l’AMI un cop proclamada la 
república catalana. Diu que està convençut que saben que sí que es pot, el que 
passa és que no es vol. 

Considera que ERC va ser generosa, va creure que era bo per a la ciutat fer 
confiança a Barcelona en Comú i va votar a favor de la investidura de la Sra. 
Colau, tot i que va ser un gest simbòlic perquè igualment hauria estat investida 
alcaldessa. Ara, també, simbòlicament, proclama que li retiren la confiança que li 
van fer llavors i, a partir d’ara, els fa avinent que tot s’ho hauran de guanyar a 
pols, i demostrar que volen treballar per la majoria de la ciutadania, i que avui 
aquí queda molt clara. 

Afirma que el Grup d’ERC vol ser com la gent de Barcelona, esperançada, bona 
gent, disposada a fer confiança; però no pas rucs, i diu al govern que els avisi 
quan estigui disposat a fer passes de debò, tal com correspondria als demòcrates 
radicals que es defineixen; altrament, estaran validant els perdedors, la minoria 
del no, que no vol que es faci res de res. 

Recomana al govern que respongui als anhels de la majoria si realment vol ser 
creïble i, per tant, que se sumi al que reclama la majoria, a allò que voten els 
representants del poble.  

Afirma que tal vegada no hauran vençut els reglaments, però hauran guanyat la 
votació, i els cors i els caps de les persones de Barcelona, i això és el que compta: 
que prevalgui la majoria de la ciutat, que guanyi Barcelona. 

La Sra. Rovira saluda els membres del consistori i, sobretot, les persones dels 
diferents col·lectius que treballen als carrers de Barcelona per la recuperació de la 
memòria històrica, i per fer de la independència un motor de canvi arreu dels 
Països Catalans. 

Abans d’entrar a tractar l’adhesió de Barcelona a l’AMI, expressa la solidaritat de 
la CUP i dels col·lectius de l’esquerra independentista amb tots els immigrants que 
estan sent perseguits per la Guàrdia Urbana, per odre del govern de Barcelona en 
Comú. Qualifica d’intolerables les actuacions dutes a terme per aquest cos aquests 
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darrers dies, i exigeix que s’aturi la repressió envers els més febles als carrers de 
la ciutat. 

Afegeix que quan parlen de violència també estan parlant de la manca d’accés a 
la sanitat pública, de la impossibilitat d’accedir a un habitatge i, en definitiva, de la 
incapacitat de poder assolir una vida digna com a conseqüència del cinisme del 
sistema capitalista i patriarcal en què viuen, amb la complicitat, ara també, de la 
classe política. 

Remarca la incongruència d’afirmar que Barcelona serà una ciutat refugi per a 
totes les persones que fugen dels seus països per motius bèl·lics, econòmics, 
sexuals i, alhora, iniciar una persecució contra totes aquelles persones que venen 
als carrers de Barcelona per poder sobreviure. 

Denuncia en nom de la seva formació la situació aterridora que s’ha viscut els 
darrers dies a la ciutat; i assegura que en polítiques rupturistes, que vagin a l’arrel 
del problema i que serveixin per avançar cap a una vida digna de la majoria social 
de la ciutat, faran costat al govern de la ciutat, mai en les polítiques continuistes i 
repressores. 

Lamenta que aquest consistori hagi vetat les esmenes que la CUP, i altres 
col·lectius que treballen al carrer per la recuperació de la memòria històrica, han 
presentat a fi de dotar de contingut allò que per a tots ells significa la 
independència. Puntualitza que es tracta d’una independència que ha de servir per 
canviar-ho tot, per fer passos concrets i reals. 

Apunta que és imprescindible debatre i donar sentit a una paraula que a molts 
grups aquí presents els incomoda. Així, precisa que parlar de l’adhesió de 
Barcelona a l’AMI –amb la qual estan d’acord– està estretament vinculat a parlar 
del que suposa que Barcelona sigui motor per la independència; recalca que ser un 
d’aquests motors significa acceptar que trenta anys de transició no han servit per a 
res; ni per esborrar els efectes de la guerra que el feixisme internacional va fer 
contra la República i la revolució del 1936; quaranta anys de franquisme, un seguit 
inacabable de crims contra la humanitat mai jutjats, i molt menys castigats; un 
estat que mai no ha deixat de ser una paròdia de democràcia formal, amb la seva 
Constitució vigilada per l’exèrcit colpista; la monarquia disposada per Franco; 
l’Audiència Nacional; la Conferència Episcopal, que condiciona permanentment el 
debat públic; i les oligarquies latifundistes. 

Es refereix a què els efectes de la guerra del feixisme, l’imperialisme, el 
franquisme i, en definitiva, l’opressió de classe nacional i de gènere han deixat la 
seva empremta en uns espais que han de pertànyer a les persones i als moviments 
populars i associatius de Barcelona, en els àmbits de la construcció monumental, 
en el nomenclàtor i en el nomenament honorífic de fills i filles predilectes de la 
ciutat. Es tracta de la memòria dels vencedors, dels opressors, de la repressió, de 
l’esclavisme i del patriarcat; una memòria que cal que reescriguin els qui han estat 
exclosos, els vençuts, els resistents, els lluitadors i feministes. 

Manifesta que una ciutat com Barcelona percep amb més força la necessitat 
d’abordar un enfocament que faci de la memòria una eina de combat i de 
reparació, i no un simple estri en mans de professionals. Insisteix que memòria, 
present i futur van de la mà, i d’aquesta manera entenen que per iniciar el camí 
cap a la independència cal tractar la simbologia dels carrers, el nomenclàtor 
d’imposició espanyola; cal que la independència sigui per canviar-ho tot, i afirma 
que això va estretament lligat amb fer que els noms dels carrers i la recuperació 
de la memòria de les persones que van lluitar a la ciutat comenci a fer-se realitat 
immediatament. 

Creu que és fonamental entendre que cal dotar de contingut la independència, 
que serveixi per construir sobiranies reals arreu de la ciutat. 

La Sra. Mejías (intervé en castellà) enceta la seva intervenció posant de 
manifest que el de Barcelona deu ser l’únic ajuntament d’Espanya que encara no 
ha celebrat un Ple ordinari, d’ençà de les eleccions municipals, per tractar 
assumptes d’interès general per al conjunt de la ciutadania. En conseqüència, 
demana a l’Alcaldessa que en un convoqui un al més aviat possible. 

Dit això, recorda que fa més de quaranta anys que Espanya, Catalunya i 
Barcelona treballen en la consolidació de les llibertats democràtiques. Justifica que 
és precisament per això que el seu Grup votarà en contra de la proposta que avui 
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els ocupa, i que qualifica com un intent més de vulnerar la legitimitat institucional 
en benefici d’un nou desafiament independentista, i d’utilitzar Barcelona com un 
instrument al servei de la independència. 

Afirma que, tanmateix, els barcelonins sempre han estat rebels, diversos, 
plurals i oberts, i adverteix que si Barcelona s’adherís a l’AMI seria un frau 
democràtic, atès que la ciutadania s’acaba de pronunciar el darrer 24 de maig 
expressant la pluralitat d’opinions que existeix a la ciutat. 

Insisteix que l’adhesió a l’AMI significaria doblegar Barcelona a les decisions 
d’una organització partidista que vol sotmetre-la, reduir-la i aïllar-la i convertir-la 
en un municipi més, i no la capital de Catalunya, una gran capital d’Espanya i 
d’Europa. 

Reitera que per aquest motiu Ciutadans votarà en contra de l’adhesió a l’AMI, 
perquè considera que el projecte independentista és antiquat, il·legal, insolidari, 
populista i està basat en la desinformació i en la propaganda i pretén 
l’enfrontament. 

Diu que és antiquat perquè, enfront dels qui volen aixecar fronteres, Ciutadans 
reivindica el projecte europeu que ha dedicat tant de treball i d’esforç per derivar-
les. I diu que, a més, el projecte independentista a rebut el tancament de portes 
de tots els governs europeus. 

Afirma que és il·legal perquè allò que pretén el projecte independentista és 
desobeir i incomplir la llei, mentre que el seu Grup la reivindica perquè, la llei, és 
allò que ordena la convivència i és l’essència de la democràcia: sense llei no hi ha 
democràcia. Així, avisa als qui els volen enfrontar, posant en perill la convivència i 
trencant el pacte democràtic, construït amb molt d’esforç per viure en pau i 
llibertat, que Ciutadans defensarà la unió i la convivència.  

Afegeix que, enfront d’aquells que volen emprar el greuge i el victimisme per 
justificar la insolidaritat, Ciutadans defensarà la solidaritat, la llibertat i la igualtat 
de tots els barcelonins, els catalans i el conjunt dels espanyols. 

Manifesta que més enllà de les raons que els impulsen a votar en contra 
d’aquest projecte, la que li sembla més greu, i que qualifica d’immoral, és la que 
pretén provocar la fractura sentimental entre catalans i la resta d’espanyols, que 
sembra desavinences, aixeca sospites respecte a la resta d’espanyols, i un profund 
rebuig contra tot allò que és espanyol que considera absolutament immoral. I posa 
en valor els quaranta anys que, junts, han construït el sistema democràtic 
espanyol i consolidant les llibertats democràtiques. 

Diu que avui Ciutadans té l’oportunitat d’evitar-ho, i per això votarà en contra 
de la proposta d’adhesió a l’AMI, i s’erigeix en la veu de tots els barcelonins que 
volen recuperar la il·lusió per construir i no per destruir, per canviar i arreglar les 
coses i no per trencar-les. 

Insisteix que cal despertar els barcelonins del malson que ja fa massa que dura; 
i al·lega que la regeneració política també ho és de les idees, de projecte i de futur 
compartit en què Ciutadans esmerçarà tots els seus esforços. 

Assegura que, si bé el Sr. Bosch ha manifestat a l’Alcaldessa que li retira el 
suport per treballar en bé de tots els barcelonins, Ciutadans sí que estarà de la 
seva part, perquè tenen clar l’objectiu de recuperar la Barcelona de contrastos, 
culta, amable, diversa i plural que sempre ha estat; altrament, rebutja la 
Barcelona aïllada i sotmesa, doblegada pel projecte independentista. 

El Sr. Collboni anuncia que el vot del Grup del PSC serà contrari a l’adhesió de 
Barcelona a l’AMI, i afegeix que si poguessin votarien tres vegades no: no a l’AMI, 
no a la independència com a solució dels problemes de Catalunya i no a l’Espanya 
que representa el PP, perquè estan a favor de l’Espanya plural i plurinacional. 

Diu que el debat que ara els ocupa és absolutament partidista, propagandista i 
pensat per escalfar la precampanya electoral impulsada pels grups del front 
independentista. Remarca que la moció no prosperarà, i considera que els qui la 
promouen no estan avui aquí per resoldre problemes que afecten la ciutadania. 

Posa en evidència, per tant, que fan un ús partidista de la institució municipal i 
que va en contra dels valors que per als socialistes representa la ciutat, de 
pluralisme, de diversitat i de convivència. 
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Argumenta que l’AMI és una entitat de part; un instrument del front 
independentista per als seus objectius polítics; no és una institució catalana, no 
forma part de l’entramat institucional dels ajuntaments de Catalunya. 

Fa notar que moltes vegades s’acusa el PP de fer servir les institucions en favor 
dels seus objectius polítics, i ho equipara al que avui es pretén d’aquesta institució. 

Es refereix a la reforma constitucional que darrerament ha proposat el PP, 
anunciada pel seu candidat en plena campanya electoral, el qual va manifestar que 
“la broma s’havia acabat”; addueix, tanmateix, que no es tracta de cap broma, 
sinó d’un malson que es va iniciar quan el PP va començar a atiar la catalanofòbia, 
pel seu autisme polític davant del que estava passant a Catalunya, i per la seva 
idea tancada, uniforme i centralista d’Espanya. Observa que aquesta idea ha estat 
ben aprofitada per l’independentisme, confonent Espanya amb el PP; remarca, 
però, que els pobles d’Espanya són molt més que Aznar, Rajoy o que García Albiol. 

Igualment, justifica el rebuig del PSC a la independència com a solució dels 
problemes de Catalunya perquè no consideren que resolgui les legítimes 
aspiracions d’una part molt important de la ciutadania de Catalunya, que vol que 
es respecti la seva identitat nacional i la seva màxima capacitat d’autogovern. 
Nega que la independència sigui la solució real a l’atur i les desigualtats, de 
l’empitjorament dels serveis públics. 

Defensa que és millor viure units en la diversitat, en una Espanya federal i un 
estat plurinacional. 

Afirma que no creuen que la resposta a la sentència injusta del TC de 2010, fruit 
d’un recurs del PP, ni a la incapacitat de dos presidents incompetents, com són 
Rajoy i Mas, d’establir un acord de finançament el 2012, sigui la independència; és 
a dir, aixecar fronteres i dividir un país, trencar Espanya i Catalunya alhora. 

Considera que Barcelona s’ha d’ocupar i preocupar per ser una gran metròpolis 
del món, perquè el futur són les grans metròpolis com a motors de progrés 
econòmic i cultural, i espais de solidaritat. 

Manifesta que no creuen en un projecte de país que no sigui inclusiu i que es 
fonamenta en tergiversar la història, construir una idea de societat i de comunitat 
cultural basada en la negació de l’altra. I, sobretot, perquè no creuen que un 
projecte polític ho justifiqui tot, com emprar recursos públics al servei de la causa, 
la manipulació informativa dels mitjans públics de comunicació, posar la cultura al 
servei de la causa, o disculpar la corrupció del 3% o els comptes a Suïssa. 
Altrament, diu que són partidaris del debat democràtic raonat i raonable, del diàleg 
i de la capacitat d’arribar a acords; és a dir, de fer política. 

El Sr. Fernández Díaz addueix que aquesta sessió plenària no deixa de ser el 
primer acte de la campanya electoral que s’iniciarà dijous vinent, i assegura que no 
té intenció de subscriure-ho; ni tampoc farà com el Grup del PSC, que a fi de 
demanar perdó als independentistes per votar en contra de la seva proposta es 
dedica a atacar el PP. 

Considera, altrament, que avui també és moment de fer una declaració de 
principis, partint de la defensa que Barcelona és una ciutat de llibertat, plural, 
cosmopolita, capital de Catalunya i una gran capital d’Espanya. Diu que l’ADN de 
Barcelona és contrari a la independència i sempre ha estat allunyat del 
reduccionisme i el pensament únic que alguns volen imposar a Catalunya. 

Manifesta que, per a ell, ser barceloní és la manera més natural de sentir-se 
català, que també és la forma més natural de sentir-se espanyol. Afirma que no hi 
ha cap mena de contradicció en aquesta afirmació, sinó ben al contrari. 

Afirma que es negarà sempre a què Barcelona sigui una peça més del 
trencaclosques independentista, que esdevingui l’eina d’alguns per construir la 
seva idea de Catalunya; una visió absolutament diferent de la seva, però no per 
això menys intensa i menys legítima. Refusa que algú pugui repartir carnets de 
catalanitat i d’afinitat ideològica en funció de la manera d’interpretar l’estima i el 
sentiment de pertinença a Catalunya. 

Entén que el dret a decidir que alguns han defensat ha servit només per dividir 
els catalans en funció dels seus sentiments, i dividir-los tots de la resta 
d’espanyols, quan tots plegat formen part d’un mateix sentiment i una mateixa 
realitat. 
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Continua la seva intervenció, ara en castellà, afirmant que Barcelona uneix i la 
independència separa, i per aquest motiu justifica el vot en contra del seu Grup a 
la proposta és un sí a Barcelona amb Catalunya i amb Espanya. 

El Sr. Asens intervé en nom del govern municipal i, en primer lloc, agraeix la 
presència dels alcaldes que avui els honoren amb l’assistència a aquesta sessió.  

En segon lloc, expressa que els judicis sempre comencen amb la fase processal 
anomenada “qüestions prèvies”, i justifica aquesta observació perquè, escoltant les 
intervencions que l’han precedit, li ha semblat que es discutia sobre si s’estava a 
favor o en contra de la independència. I aprofita per fer notar que el Sr. Collboni 
s’ha referit al “front independentista”. 

Puntualitza que avui estan discutint sobre l’ingrés a una associació determinada, 
amb una trajectòria, una història, una composició concreta i uns objectius clars. 
Afegeix que molts ciutadans de Catalunya desconeixen l’existència de l’AMI, i diu 
que molts independentistes han mostrat reserves a l’associació, entre altres motius 
perquè fa una lectura conservadora del fet nacional, fa una exaltació de les 
excel·lències espirituals de la nació catalana, que tenen a veure amb la defensa 
d’una mística i un imaginari romàntic i clerical sobre Catalunya, la Catalunya de 
Cambó, de Torres i Bages, de Verdaguer. Contràriament, opina que té molt poc a 
veure amb la Catalunya popular, la que defensa els valors republicans de la 
llibertat, de la justícia i la igualtat; la Catalunya de Salvador Seguí, d’Andreu Nin, 
de Joaquim Maurín i de Companys. En definitiva, la Catalunya dels qui defensen la 
indestriable lluita de la qüestió nacional i la social. 

Discrepa del Sr. Bosch quan afirmava que votant l’adhesió a l’AMI es vota pels 
hospitals i per les escoles, atès que els objectius socials no apareixen en l’exposició 
de motius dels estatuts de l’associació. 

Demana, doncs, rigorositat i concretar que avui no estan votant independència 
sí o no. 

Defensa l’abstenció del govern de la ciutat en aquest punt essencialment per la 
pluralitat interna en el si de Barcelona en Comú; perquè consideren que es tracta 
d’una proposta partidista i electoralista; i perquè tenen el compromís electoral 
d’organitzar una consulta sobre aquesta qüestió. 

El Sr. Trias, que enceta el segon torn de paraula, lamenta la posició del partit de 
govern envers l’adhesió de Barcelona a l’AMI. 

Dit això, considera que ha quedat ben clar que hi ha posicions diferents entre els 
grups municipals. Diu que entén les que poden ser diametralment oposades, les 
que neguen amb claredat l’adhesió, malgrat que discrepi absolutament amb 
afirmacions, que qualifica de meselles, com que es promou la fractura sentimental 
o la divisió de Catalunya. 

Altrament, considera que tots els papers són respectables sempre, i cadascú pot 
expressar el que vulgui i, tots, ser capaços de ser oberts i entendre els 
plantejaments diversos. Admet, en aquest sentit, que hi ha gent que no és 
independentista, gent que està contra la independència; altres que no eren 
independentistes i que s’hi han tornat, com en el seu cas. Recomana, per tant, 
interpel·lar-se sobre els motius que han portat fins aquí. 

Ressalta que hi ha molta gent disposada a donar suport clarament a una 
organització com l’AMI, més de set-cents trenta municipis hi estan adscrits, amb 
ideologies diferents però que fan una aposta clara per allò que volen que sigui 
Catalunya en el futur. 

Diu que li deceben les explicacions que tan sols pretenen justificar amagar el 
cap sota l’ala i no definir-se; el paper que fa avui aquí el partit del govern, malgrat 
la diversitat d’opinions sobre la independència que allotja. Tanmateix, avui no són 
capaços de manifestar-se amb claredat, de marcar posició, i remarca que 
Barcelona i Catalunya ho necessiten a fi de saber on són, i entén que queda ben 
clar que una majoria suficient està a favor d’adherir-se a l’AMI en aquesta cambra, 
per la qual cosa demana al govern, que encara hi és a temps, que reflexioni sobre 
el paper que està fent avui. 

El Sr. Bosch pregunta al Sr. Asens si considera que la Federación Española de 
Municipios y Provincias és una eina de l’anarcosindicalisme, i li recorda que 
Barcelona hi està adscrita. 



5066 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 28 20-10-2015 
 

La Sra. Rovira manifesta que la CUP ha volgut dotar de contingut el concepte 
independència i de quina manera l’entén, i que van ser advertits pel govern que 
aquest aspecte no entrava en aquesta sessió. 

Considera que per parlar d’independència cal parlar de l’eradicació de simbologia 
i del nomenclàtor d’imposició espanyola als carrers de la ciutat, així com de la 
recuperació de la memòria històrica; i afegeix que cal parlar del conflicte 
democràtic i nacional que enfronta Catalunya amb l’estat i el règim del 1978, 
hereu del franquisme. 

Reitera, com ja ha dit en la seva primera intervenció, que la independència ha 
de servir per generar una ruptura amb l’estat espanyol i, així, endegar un procés 
constituent que els faci sobirans. 

Assenyala que per a la CUP la memòria és fonamental per avançar cap a una 
independència per canviar-ho tot, i consideren que mentre no sigui l’Ajuntament 
qui faci justícia amb la memòria de la ciutat l’haurà de fer el poble. Fa avinent que 
la Barcelona popular és la que surt al carrer, la que està demanant ara mateix un 
debat real i sincer, sense ambigüitats, sobre la independència, i quin país es vol 
construir.  

Atès que ara com ara no es vol encetar aquest debat, i es veta, la CUP entén 
que cal donar veu a les persones que estan fent justícia al carrer i que estan 
traient les plaques commemoratives del franquisme. 

Dit això, la Sra. Rovira mostra una d’aquestes plaques als presents. 
La Sra. Mejías demana a l’Alcaldessa que, si els plens s’han de convertir en un 

circ permanent, els avisi quan s’hagin de tractar assumptes interessants i, llavors, 
assistiran al Ple. 

Confirma al Sr. Trias que hi ha persones que s’han tornat independentistes, de 
la qual cosa n’és exemple el Sr. Mas, que el 2002 va qualificar el projecte 
d’antiquat i insolidari. Diu que els qui se n’han tornat ho han fet per amagar la 
seva incompetència i, sobretot, per tapar la corrupció. 

El Sr. Collboni considera que la conversió del Sr. Trias a l’independentisme, i 
especialment la del Sr. Mas, tenen a veure amb què continuen tenint el problema 
del 3%, i per molt que ara es parapetin en una candidatura i parlin d’una altra 
causa, insisteix que continuen tenint un problema de corrupció sistèmica en el seu 
partit. 

Adreçant-se al Sr. Bosch, li recrimina que la mesura de totes les coses per al 
seu Grup sigui la independència i l’independentisme, fins al punt d’hipotecar i 
condicionar el govern d’esquerres de Barcelona. 

El Sr. Fernández Díaz vol deixar constància que la Sra. Alcaldessa ha establert 
avui un precedent en el funcionament del Ple permetent l’exhibició d’estelades i 
pancartes. 

Dit això, entén que seria important que avui la Sra. Colau prengués la paraula, 
com a alcaldessa i de Barcelona i com a cap del grup majoritari d’aquesta cambra, 
perquè hauria de fer la seva valoració política. Remarca que si bé és cert que avui 
hi haurà una majoria a favor de l’adhesió de Barcelona a l’AMI, no és la requerida 
pels estatuts de l’associació. No obstant això, alerta que l’independentisme, gràcies 
a la passivitat del govern de la ciutat, amb la complicitat de la Sra. Colau i del Sr. 
Pablo Iglesias, tirarà endavant, quan podria haver estat rebutjada si Barcelona en 
Comú hi hagués votat en contra. Insisteix que és moment de començar a prendre 
posicions clares, i reitera que és moment que l’Alcaldessa parli. Aprofita per 
recordar-li que es va posicionar a favor d’una consulta ciutadana, i li fa notar que 
avui té una oportunitat magnífica per aclarir si la farà o no i amb quin 
procediment. 

Manifesta que avui voldria que l’Alcaldessa confirmés que Barcelona no s’afegirà 
a l’AMI ni tan sols com a observadora. 

Finalment, reitera la declaració de principis que ha fet en la seva primera 
intervenció i, canviant al castellà, diu que Barcelona és una ciutat viva i oberta, 
plural, de llibertat, cosmopolita, i no vol ser la ciutat minvant a què els volen 
condemnar els del pensament únic, que només entenen Catalunya amb la divisió i 
l’exclusió dels qui a més de catalans se senten espanyols. Manifesta que seria 
important que aquest ajuntament no reproduís altres debats que ara com ara es 



NÚM. 28 20-10-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 5067 
 

mantenen en altres instàncies polítiques, i que posi l’accent en Barcelona, que és 
allò realment important. 

La Sra. Alcaldessa intervé per puntualitzar que el criteri de la presidència és la 
llibertat d’expressió, sempre que es respecti i no s’interfereixi el desenvolupament 
del Ple. 

Assenyala que si els grups municipals tenen intenció de plantejar aquesta 
qüestió ho poden fer a la Junta de Portaveus. 

El Sr. Asens recorda que l’abstenció del seu Grup es fonamenta en la pluralitat; 
en aquest sentit, confirma que la de Barcelona en Comú és una candidatura que 
inclou federalistes, independentistes i gent que considera que per arribar a un 
acord confederal amb la resta de pobles d’Espanya cal una ruptura des de baix per 
federar-se en posició d’igualtat. 

Remarca que aquesta pluralitat s’ha expressat en moltes ocasions; es va 
expressar el 9 de novembre i s’expressarà en la Diada. Subratlla, igualment, que 
tenen en comú la defensa del dret a decidir i la consideració de Catalunya com a 
subjecte sobirà. 

Replica l’afirmació de la Sr. Mejías que sense llei no hi ha democràcia, 
recordant-li que la democràcia és la base de la llei i no pas a l’inrevés, i que la 
Constitució de Cadis del 1812 mencionava que Amèrica del Sud formava part de la 
nació espanyola, cosa que no va impedir la seva emancipació. 

Afegeix que els segon motiu que justifica l’abstenció del grup de govern és el 
seu compromís electoral, que no és tan diferent del de la CUP de Badalona o de 
Mataró, que proposen posar la qüestió a consulta; i es refereix a l’abstenció de la 
CUP a l’ajuntament de Cornellà, i al fet que va emprar arguments molt semblants 
als que ell ara defensa, referint-se a un cert xovinisme en el relat de l’AMI, i en 
considerar aquesta associació un instrument al servei de CiU. 

Finalment, considera, com ja abans havia manifestat el Sr. Bosch, que aquesta 
adhesió a l’AMI s’hauria d’haver tractat en un Ple ordinari; i entén que si els grups 
proposants realment volguessin que tirés endavant la proposta haurien fet les 
coses d’una altra manera; sospita que l’objectiu d’alguns dels grups proposants no 
té a veure amb l’ingrés de Barcelona a l’AMI, sinó amb objectius partidistes i 
electoralistes; altrament, s’haurien posat en contacte amb el govern municipal a fi 
d’arribar a un acord, tal com va succeir als ajuntaments de Terrassa i de 
Castelldefels, on el PSC va votar a favor de l’adhesió a l’AMI. 

Conclou que el grup de Barcelona en Comú actua amb llibertat de vot en aquest 
cas, i nega la imposició de disciplina de vot; insisteix que el seu posicionament té a 
veure amb el compromís electoral de celebrar una consulta, atès que són els 
ciutadans de Barcelona els qui s’hauran de pronunciar sobre aquesta qüestió. 

El Sr. Trias empra el minut que li resta al seu Grup per aclarir que ERC fa molt 
de temps que ha demanat fer aquesta votació, i si no s’ha fet abans és perquè no 
sumaven. Tanmateix, avui poden confirmar que sumen i, per tant, que guanyen la 
votació, malgrat que no arribin als vint-i-un vots que caldrien perquè hi ha 
persones que tot i declarar-se independentistes avui s’abstindran, entén que per 
tacticisme polític.  

Observa que avui han pogut comprovar la diversitat de tacticismes polítics en 
aquest ajuntament; d’una banda, els que justifiquen la seva posició atacant als 
altres amb arguments que no tenen res a veure amb l’assumpte que es tracta; 
d’altra banda, l’actitud del govern, que llança pilotes fora i intenta ajornar la seva 
decisió emparant-se en una futura consulta. Tanmateix, els recomana que abans 
es preguntin ells mateixos a fi de saber quina és la posició de cadascú dins la 
formació. 

La Sra. Alcaldessa informa que la Junta de Portaveus ha acordat la votació 
nominal d’aquesta proposició. 

 
El Sr. Secretari crida per ordre alfabètic els membres de la Corporació que, en 

ser cridats, respondran sí, no o m'abstinc. 
 
Santiago Alonso Beltran: No 
Carmen Andrés Añón: No 
Gerard Ardanuy i Mata: Sí 
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Jaume Asens Llodrà: M’abstinc 
Montserrat Ballarín Espuña: No 
Maria Magdalena Barceló Verea: No 
Montserrat Benedí i Altés: Sí 
Alfred Bosch i Pascual: Sí 
Trini Capdevila i Burniol: Sí 
Jaume Ciurana i Llevadot: Sí 
Jaume Collboni i Cuadrado: No 
Agustí Colom Cabau: M’abstinc 
Jordi Coronas i Martorell: Sí 
Ángeles Esteller Ruedas: No 
Teresa Maria Fandos i Payà: Sí 
Alberto Fernández Díaz: No 
Joaquim Forn i Chiariello: Sí 
Josep Garganté i Closa: Sí 
Mercè Homs i Molist: Sí 
Maria José Lecha González: Sí 
Jordi Martí i Galbis: Sí 
Carina Mejías Sánchez: No 
Daniel Mòdol i Deltell: No 
Josep Ma. Montaner Martorell: M’abstinc 
Xavier Mulleras Vinzia: No 
Laia Ortiz Castellvi: M’abstinc 
Laura Pèrez Castaño: M’abstinc 
Gala Pin Ferrando: M’abstinc 
Gerardo Pisarello Prados: M’abstinc 
Juan José Puigcorbé i Benaiges: Sí 
Sònia Recasens i Alsina: M’abstinc 
Maria Rovira i Torrens: Sí 
Janet Sanz Cid: M’abstinc 
Sonia Sierra Infante: No 
Francisco Sierra López: No 
Xavier Trias i Vidal de Llobatera: Sí 
Mercedes Vidal Lago: M’abstinc 
Raimundo Viejo Viñas: M’abstinc 
Francina Vila i Valls: Sí 
Antoni Vives i Tomàs: Sí 
Ada Colau Ballano: M’abstinc 
 
Acte seguit es procedeix a l’escrutini dels vots que dóna el resultat següent: 17 

sís, 12 nos i 12 abstencions. 
 
S’aprova la proposició / declaració de grup en debat sense obtenir la majoria 

absoluta dels vots dels membres de la Corporació. 
 
 
No havent-hi altres assumptes per a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 

deu hores i cinquanta minuts. 
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Acords 
 

Acords de la sessió del 2 d’octubre de 2015 
 
 
Aprovació de les actes de les sessions de 13 de juny, 14 i 24 de juliol i 7 de 

setembre de 2015 
 

C) Part Decisòria / Executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d'acord 
 

COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 
 
1. Sol·licitar l’ampliació a 120 mesos del termini per reintegrar les quantitats 

pendents de la liquidació negativa de la Participació en els Ingressos de l’Estat 
(PIE) corresponent a l’exercici 2013, de conformitat amb la Disposició addicional 
desena del RDL 17/2014, de 26 de desembre, que sota l’epígraf “Régimen especial 
de reintegros de los saldos deudores resultantes a cargo de las Entidades Locales 
en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del año 2013”, 
estableix que les entitats locals a les que s’aplica l’ampliació del període de 
reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les Entitats locals en la 
liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2013, regulada 
en l’article 72 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, 
podran ampliar en 120 mensualitats aquell període, segons les normes contingudes 
en la mencionada disposició. 

 
 

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

 
2. Constituir la nova Comissió de Delimitació Territorial de l’Ajuntament de 

Barcelona, que estarà integrada pels següents membres: l’Excma. Sra. Ada Colau i 
Ballano (Alcaldessa), l’Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello i Prados (Tinent d’Alcalde de 
Treball, Economia i Planificació Estratègica), l’Il·lma. Sra. Janet Sanz i Cid (Tinent 
d’Alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat), Il·ltre. Sr. Jordi Cases i Pallarès 
(Secretari General de la Corporació), i el Sr. Lluís Sanz Marco (Director 
d’Informació de Base i Cartografia); notificar el present acord als Ajuntaments 
afectats i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
de Catalunya; i, facultar a l’Alcaldia per a la realització de totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar el present acord, així com per 
efectuar, mitjançant decret, les delegacions que consideri adients. 

 
3. Ratificar el decret de l'Alcaldia, de 14 d'agost de 2015, que 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 de 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 l'Im. Secretari General de 
l'Ajuntament, o persona en qui delegui, i fixa el dia 29 d’agost 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. 

 
4. Ratificar els decrets de l’Alcaldia, de 16 i 30 de setembre i d’1 d’octubre de 

2015, que designen els membres del Patronat de la Fundació Julio Muñoz 
Ramonet. 
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5. Adoptar, en l'exercici de les competències reservades a l'Ajuntament com a 
soci únic de la Societat Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, els acords següents: Primer. 
Designar l'Ima. Sra. Francina Vila i Valls membre del Consell d'Administració de la 
Societat Barcelona Cicle de l’Aigua, SA en substitució de l’Im. Sr. Antoni Vives i 
Tomàs. Segon. 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. Tercer. Facultar 
indistintament el President i el Secretari del Consell d'Administració per 
comparèixer davant 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. 

 
6. Ratificar el decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2015, que atorga, vistos 

els informes que obren a l’expedient, la concessió de la medalla d’Honor al 
sofriment en la categoria d’argent a l’agent de la Guàrdia urbana de Barcelona, 
núm. 16999, per complir els requisits establerts a l’article 3 del Reglament 
d’Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana i del Servei d’Extinció 
d’Incendis i Salvament aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976, 
amb els efectes econòmics que s’estableixen en l’apartat 1 de l’article 5 de 
l’esmentat Reglament. 

 
7. Ratificar el Decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2015, que atorga, vistos 

els informes que obren a l’expedient, la concessió de la medalla d’Honor al 
sofriment en la categoria d’argent a l’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 
núm. 23123, per complir els requisits establerts a l’article 3 del Reglament 
d’Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana i del Servei d’Extinció 
d’Incendis i Salvament aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976, 
amb els efectes econòmics que s’estableixen en l’apartat 1 de l’article 5 de 
l’esmentat Reglament. 

 
8. Ratificar el Decret de l’Alcaldia de 7 de setembre de 2015, que atorga, vistos 

els informes que obren a l’expedient, la concessió de la medalla d’Honor al 
sofriment en la categoria de bronze a l’agent de la Guàrdia urbana de Barcelona, 
núm. 27091, per complir els requisits establerts a l’article 3 del Reglament 
d’Honors i Recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana i del Servei d’Extinció 
d’Incendis i Salvament aprovat pel Consell Plenari de 17 de setembre de 1976, 
amb els efectes econòmics que s’estableixen en l’apartat 1 de l’article 5 de 
l’esmentat Reglament. 

 
9. Ratificar el decret de l’Alcaldia, de 7 de setembre de 2015, que atorga la 

medalla d’Honor al Mèrit als membres de la Guàrdia Urbana que figuren en les 
relacions adjuntes, en les categories d’argent i bronze per haver prestat serveis 
sense interrupció durant 35 o 25 anys, sense cap nota desfavorable en els seus 
expedients personals; produint la concessió de la medalla en la categoria d’argent 
el 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. 

 
 

COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
10. Aprovar l’expedient 624/15 de reconeixement de crèdit per un import de 

154.173,00 euros, atesa la necessitat d’efectuar el pagament de la factura 
10002/15 emesa per la UTE GECSA-GPO- UTE Nº7, en concepte de “certificació 
final del contracte, treballs extraordinaris executats entre l’1 de gener i 16 d’abril 
de 2014”, en relació al contracte 09003588 de serveis de suport, assistència 
tècnica i assessorament en el seguiment, control d’execució i assessorament de les 
actuacions incloses en el programa d’inversions municipals i al comitè i la comissió 
d’obres i mobilitat, essent una despesa generada durant l’any 2014 i no havent 
estat reconeguda en l’exercici corresponent. Autoritzar, disposar i reconèixer 
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l'obligació de la despesa per un import de 154.173,00 euros, amb càrrec al 
pressupost i posició pressupostària indicats en aquest mateix document, a favor de 
UTE GECSA Y GPO- UTE Nº7, amb NIF U65289597. Notificar-ho als interessats. 

 
Districte de l'Eixample 

 
11. Ordenar, a l’empara de l’article 107.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 

(Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost), la publicació en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona de l’acte presumpte d’aprovació definitiva per silenci 
administratiu positiu del Pla especial urbanístic per a la implantació d’un 
establiment comercial menor de 5.000m² de superfície de venda situat al passeig 
de Gràcia, núm.11, promogut per Hennes&Mauritz i de la seva normativa; i 
procedir, si escau, a la seva notificació. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
12. 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 
del passatge del Llucieta Canyà, núms. 10-12, promogut per Promocions 
Immobiliàries Montmar, SA. 

 
13. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a l’ampliació de l’equipament situat al 
passeig de la Reina Elisenda de Montcada, núm. 13 B, promogut per Centro de 
Exámenes Médicos, S.A. (CEMSA), amb les prescripcions següents que consten en 
l’informe de la Direcció de Serveis de Planejament incorporat a l’expedient: 1. En 
fase de sol·licitud de llicències urbanístiques en execució del pla especial, els 
elements d’accés pel front de l’avinguda Foix seran solucionats dins del cos de 
l’edificació. 2. En execució del pla especial urbanístic es respectarà la cota existent 
de la plataforma de la font central, així com la seva reposició i la dels parterres 
laterals i de l’arbrat existent. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
14. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació del mercat del Bon 
Pastor, situat al carrer de Sant Adrià, núms. 154-156, d’iniciativa municipal 
(Institut Municipal de Mercats). 

 
Districte de Sant Martí 

 
15. Aprovar definitivament, de conformitat amb l'article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la Modificació puntual en l’àmbit de l’illa 9 del Pla de millora urbana 
del PAU 1 del Sector Glòries-Meridiana Sud, promoguda per Gomas Gassó i Martí, 
Samato, S.A. i la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (SAREB). 

 
c) Proposicions 
 

D) Part d'impuls i control 
 
Proposicions / Declaracions de Grup 
 
Es fa constar que les Proposicions / Declaracions de Grup que es transcriuen a 

continuació tenen naturalesa d’actes d’impuls polític de l’acció del govern i no 
produeixen efectes jurídics com a actes administratius resolutoris. 
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Del Grup Municipal de CiU: 
 
1. El Plenari del Consell Municipal acorda: Convocar urgentment el Consell 

d'Administració de BSM per a procedir al nomenament dels seus representants a 
les empreses participades. 

 
Del Grup Municipal Ciutadans: 
 
2. El Plenari del Consell Municipal acorda: Instar a l’Ajuntament de Barcelona a 

la revisió urgent de l’estat de tramitació dels diferents plans urbanístics que 
impliquin l’increment de superfície comercial, amb indicació d’aquells en els que 
estigui a punt de finalitzar el termini i agilitzar la resposta en temps i forma de 
l’Ajuntament. 

 
Del Grup Municipal d’ERC: 
 
3. El Plenari del Consell Municipal acorda: Que l'Ajuntament de Barcelona realitzi 

una sèrie de mesures, accions, protocols i actuacions per tal de garantir el 
desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia a la ciutat de Barcelona per tal 
d'afavorir-ne el seu compliment. 

 
Del Grup Municipal de la CUP: 
 
5. El Plenari del Consell Municipal acorda: Primer. Instar el govern espanyol a: - 

Demanar una major dotació de recursos de la UE perquè es transfereixin a les 
administracions municipals. – Augmentar el nombre de places d’asil i augmentar la 
dotació pressupostària per millorar la qualitat en l’atenció. – Augmentar de 6 a 21 
mesos el període d’acollida residencial de les persones sol·licitants d’asil, que és el 
màxim que estableix la directiva europea sobre procediments comuns per a la 
concessió o la retirada de la protecció internacional (Directiva 2013/32/UE, article 
31.5). – Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones 
que es veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en la 
línia del que proposa Stop Mare Mortum. Segon. Instar el govern de la Generalitat 
de Catalunya a: - Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció 
Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la 
situació actual, i assegurar-ne el seu desplegament. –Territorialitzar els serveis 
d’atenció a les persones demandants d’asil i en paral·lel formar i/o especialitzar 
aquelles persones dels municipis que s’hauran de fer càrrec del suport i l’atenció a 
les persones sol·licitants. – Donar suport a la Xarxa de Municipis Acollidors i 
facilitar-ne la coordinació. Tercer. Facilitar l’empadronament de totes les persones 
que declarin viure al municipi i conseqüentment garantir-ne l’accés als serveis 
bàsics. Quart. Elaborar, en el cas que no n’hi hagi, o revisar/actualitzar els plans 
d’acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l’asil. Cinquè. Donar suport i 
col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l’acollida i el servei a les 
persones sol·licitants d’asil. Sisè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot 
oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants. Setè. Treballar en la 
sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. Vuitè. Formar part i 
participar de la Xarxa de Municipis Acollidors. 

 
Proposicions amb contingut de Declaració institucional 
 
Es fa constar que la Proposició amb contingut de Declaració Institucional que es 

transcriu a continuació té naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del govern i 
no produeix efectes jurídics com a acte administratiu resolutori. 

 
Del Grup Municipal de BnComú: 
 
1. El Plenari del Consell Municipal acorda: 1. Declara Barcelona com Municipi 

oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions entre la Unió Europea i els 
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Estats Units (TTIP), al tractat de lliure comerç de la UE amb Canadà (CETA) i a 
l'Acord Multilateral per a la Comercialització de Serveis (TISA), defensant els 
serveis públics bàsics per a la solidaritat i redistribució social. 2. Donar suport a 
totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats "serveis 
socialment útils". 3. Que siguin declarats béns públics no susceptibles de 
negociació de cap Tractat d'Inversió ni de transacció mercantil els serveis 
educatius, els serveis de salut (sanitaris i sociosanitaris), socials, de pensions, 
subministraments d'aigua i energies. 4. Sol·licitar la derogació immediata amb 
caràcter retroactiu de la "Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració 
local" per legislar en el seu lloc una nova normativa enfocada a la millora de 
l'autonomia local. 5. Sol·licitar la suspensió de les negociacions del TTIP i altres 
acords comercials similars com el CETA i TISA. 6. Sol·licitar igualment que: - no es 
ratifiqui cap tracta que continuí la implantació de mecanismes de resolució de 
controvèrsies entre inversors i la Unió Europea o els seus estats membres que 
excloguin els procediments i òrgans judicials ordinaris, o qualsevol altra disposició 
que pugui comprometre els serveis socials, serveis públics i els subministraments 
bàsics i/o ser utilitzada per impugnar, qüestionar o comprometre la legislació que 
puguin promulgar els estats membres sobre aquestes matèries, sobre el medi 
ambient o sobre la protecció dels consumidors. - evitar en tot moment la creació 
d'organismes que institucionalitzin la intervenció de les empreses transnacionals 
en les regulacions comercials que afectin els drets de la ciutadania. 7. Assolir el 
compromís de promoure la informació i el debat públic entre la ciutadania i les 
entitats econòmiques, socials, professionals, culturals, etc. a la nostra ciutat, sobre 
l'impacte que podrien comportar aquests tractats al nostre municipi, així com la 
realització a la nostra ciutat d'una trobada europea de municipis sobre aquesta 
temàtica. 

 
E) Mocions 
 
M1. Adoptar, en l’exercici de les competències reservades a l’Ajuntament com a 

soci únic de la Societat Privada Municipal Informació i Comunicació de Barcelona, 
S.A., els acords següents: 1. Restar assabentat de la renúncia formulada en data 
15 de juny de 2015 pel senyor José Alberto de Gregorio Prieto al seu càrrec de 
membre del Consell d'Administració de la Societat, per al qual fou nomenat per 
acord del Plenari del Consell Municipal del 25 de juliol de 2014. 2. Nomenar el Sr. 
Carles Bosch Arisó membre del Consell d’Administració de l’esmentada Societat, en 
substitució del Sr. José Alberto de Gregorio Prieto i en les mateixes condicions que 
aquest. 3. Establir que el termini de designació del conseller que es nomena serà el 
que li restava de mandat al conseller substituït, de conformitat amb allò disposat a 
l’article 15 dels Estatuts i a l’article 10.2 del Reglament d’organització i 
funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona. 4. 
Facultar indistintament el President i el Secretari del Consell d'Administració per 
comparèixer davant notari i elevar a escriptura pública els acords anteriors, així 
com per complir els tràmits necessaris per a la seva inscripció en el Registre 
Mercantil i, també, la correcció d'errors materials si fos necessària. 

 
M2. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec del Regidor d’aquest 

Ajuntament presentada per l’Im. Sr. Antoni Vives i Tomàs, i trametre certificació 
del present acord a la Junta Electoral Central als efectes d’atribució de l’esmentada 
vacant al candidat que correspongui de la llista electoral de Convergència i Unió. 

 
F) Declaracions Institucionals 

 
1. El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
 
Reclamar a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta 

martorellessenca amb un pla industrial de recorregut negociat amb la 
representació dels treballadors/es. 
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Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
que intercedeixi a favor de la planta martorellessenca i faciliti el diàleg entre les 
parts. 

Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi davant 
la matriu francesa. 

Donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació 
sindical en defensa de l’activitat a l’empresa i pel manteniment dels llocs de 
treball. 

Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per protegir 
la producció a Valeo - Martorelles 

Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa de Valeo – Martorelles, a 
les representacions al territori de CCOO, UGT i CGT, a la direcció de Valeo, al 
Departament d’Empresa i Ocupació i a la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
2. El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: Donar suport a les 

propostes presentades per la Plataforma d’afectats per la hipoteca i considera 
necessari incloure les següents mesures en una llei reguladora del dret a 
l’habitatge: 

 
1. Mesures de segona oportunitat:  
 
Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Llei 

Hipotecaria i la Llei d’Enjucidiciament Civil). 
Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del 

titular de les clàusules declarades abusives per les Sentències del Tribunal Superior 
de Justícia de la Unió Europea. 

No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels 
avaladors per exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar 
l’habitatge habitual com un bé inembargable. 

Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de 
desnonaments i al Codi de Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de bona 
fe i carència de recursos. 

 
2. Lloguer digne:  
 
La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes 

d’arrendament: els inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en la tinença, 
estabilitat en la renta i allargant el termini mínim de duració del lloguer, com a 
mínim fins els 5 anys. Quan l’arrendatari pertanyi a un col·lectiu especialment 
vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del contracte de lloguer si així ho 
manifesta, que serà obligat quan l’arrendador sigui un banc o un gran propietari 
d’habitatges.  

 
3. Habitatge garantit:  
 
Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores 

de bona fe i les seves unitats familiars que, havent cedit el seu habitatge únic i 
habitual en dació en pagament no disposin d’alternativa habitacional. 

Els grans tenedors d’habitatge, especialment les entitats financeres i filials 
immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de la 
reestructuració bancària i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer social per 
les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no poden fer front 
al pagament del seu habitatge i no disposin d’alternativa habitacional. 

Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer 
front al pagament del lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que els 
garanteixin evitar el desnonament. 

En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones en 
situació de vulnerabilitat, sense que l’administració competent garanteixi un 
reallotjament adequat. 
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En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que 
resideix la persona o família en situació de risc d’exclusió residencial, aquest 
reallotjament es produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes vitals i 
socials, podent-se excepcionar en els casos que es disposi d’un informe dels 
serveis socials municipals que acrediti que el trasllat a un altre terme municipal no 
ha d’afectar negativament la situació de risc d’exclusió residencial de la unitat 
familiar. 

Creació d’un parc públic d’habitatges a través de la mobilització de pisos buits 
en mans d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió 
d’actius (incloent els procedents de la reestructuració bancària i entitats 
immobiliàries). L’administració regularà per Llei els mecanismes que possibilitin 
aquesta mobilització. 

En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no 
superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses dels 
subministres, d’acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre i quan els 
ingressos familiars superin el salari mínim professional de 648.60€, en cas contrari 
el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels ingressos i el pagament 
dels subministres seran assumits per les empreses subministradores (veure punt 
següent). 

 
4. Subministraments bàsics:  
 
Impedir els talls de subministres bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i 

unitats familiars en situació de vulnerabilitat. 
El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta situació 

es farà d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant 
els estàndards de Nacions Unides. 

Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no pugui ser 
cobert per les persones o unitats familiars vulnerables seran assumits per les 
empreses subministradores. 

 
5. Creació d’un observatori de l’habitatge:  
 
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de la 

societat civil. Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la situació 
de l’habitatge a España. Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics 
d’habitatges buits, fer el seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes; 
comptaria amb capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment, 
denuncia, executives i de proposta legislativa. 

 
3. El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona acorda: 
 
Primer. Instar el Govern de l’Estat Español a dur a terme les actuacions 

jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al 
President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com 
realitzar totes aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del President 
Companys sigui reparat.  

 
Segon. Instar el Govern de l’Estat Español a modificar la Llei 52/2007, de 26 de 

desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a 
favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per 
considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels 
Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la 
Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el 
procediment administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el 
corresponent certificat de nul·litat als efectes legals procedents. 

 
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei 

Processal Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per 
procedir a la revisió d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada 
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conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es 
reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir 
persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica del 
Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat per si mateix, o 
a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les sentències 
declarades il·legítimes.  

 
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís 

Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba 
confiscada a l’arxiu d’Àvila.  

 
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat 

de Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president 
elegit democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que 
s’hauria de fer al fossar del Castell de Montjuic.  

 
Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina 

mentre no siguin restituïdes les famílies. 
 
Setè. Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles.  
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COMISSIÓ DE GOVERN 

Actes 
 

Acta de la sessió del 30 de setembre de 2014, aprovada el 7 d’octubre de 
2015. 
 

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 
dia 30 de setembre 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 
l’Ilma. Tinent d’Alcalde 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 i Josep Ma. Montaner Martorell, assistits pel Secretari General, Sr. 
Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

Excusen la seva absència els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcalde, 
Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà, i l’Ima. Sra. 
Regidora Mercedes Vidal Lago. 

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

hores. 
 

A) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 23 de setembre de 

2015, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
S'aprova. 

 
B) Part Informativa 

 
a) Despatx d'ofici 
b) Informes 
 

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

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Ilustre 

Colegio de Abogados de Barcelona, amb NIF Q0863003J, per al Servei d'Orientació 
Jurídica CIE Barcelona, 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 30.000,00 euros. Autoritzar i disposar la despesa per 
un import de 30.000,00 euros amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats 
en aquest mateix document, a favor de l'Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, 
amb NIF Q-0863003-J, per al Servei d'Orientació Jurídica CIE Barcelona. Facultar 
l'Im. Sr. Gerardo Pisarello Prados, Primer Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de 
Barcelona, per a la signatura de l'esmentat conveni. Requerir l'entitat beneficiària 
per tal que, en el termini màxim de 6 mesos a partir del pagament de la 
subvenció, presenti el balanç econòmic, la memòria de funcionament i justificació 
dels fons rebuts. 
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2. Aprovar l’expedient núm. 3-136/2015 de modificacions de crèdit, consistent 
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 75.335,19 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15091891. 

 
3. Aprovar l’expedient núm. 3-138/2015 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 180.942,44 euros, per 
tal de dur a terme el Projecte de senyalització vertical per a vianants al districte de 
Sant Martí i el Pla estratègic per al desenvolupament del turisme inclusiu de l’Àrea 
de Drets Socials, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
15091895. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda. 

 
4. Aprovar l’expedient núm. 3-139/2015 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, per ingrés i compromís d’ingrés, 
procedents de la Diputació de Barcelona, per a la realització d’esdeveniments 
esportius d’interès per a la ciutat de Barcelona a celebrar durant l’any 2015, per 
import total de 75.281,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la 
distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència 
comptable 15092195. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i 
Hisenda.  

 
5. Aprovar l’expedient núm. 3-140/2015 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, per l’ingrés de la Fundació 
Bloomberg Family Foundation Inc., derivat de la posada en marxa del projecte 
Vincles BCN, per import de 80.000,00 euros, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable 15092095. Donar compte d’aquest acord a la Comissió 
d’Economia i Hisenda. 

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

Fundació Barcelona Comerç, amb NIF G63433650, per a la realització del Pla 
d'Acció 2015, 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 385.000,00 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 385.000,00 euros amb càrrec a la partida 0702-
48903-43141, equivalent al 62,91% del cost total del projecte corresponent a 
611.950,00 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. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
7. Adjudicar el contracte núm. 15002297 (lot 1), que té per objecte el concert 

d’un mínim de 40 places residencials de titularitat privada, situades a la ciutat de 
Barcelona, per posar-les a disposició de l’Ajuntament de Barcelona per formar part 
de la xarxa de places que conformen el Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa 
(SAUV), des de l’1 d’octubre de 2015 o, altrament, la data que es fixi en la 
formalització del contracte, si és posterior, fins al 30 de setembre de 2017, per un 
import d'1.753.934,84 euros (1.686.046,46 euros com a pressupost net i 
67.888,38 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), de conformitat amb 
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la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a Quavitae 
Servicios Asistenciales, SAU, amb NIF núm. A80106842, i d'acord amb la seva 
proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. 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. Atès que el present 
contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
Pressupostos. Requerir l'adjudicatari perquè, en el termini de quinze dies hàbils 
des del següent al de la notificació d’aquesta adjudicació, es personi a les 
dependències del Departament de Serveis Jurídics de la Gerència de Drets Socials 
(Pg. Sant Joan, 75, 9è) per a la formalització del contracte. Declarar la 
improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 89 del TRLCSP, ateses les 
característiques del contracte. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
8. Adjudicar el contracte núm. 15002299 (lot 2), que té per objecte el concert 

d’un mínim de 20 places residencials de titularitat privada, situades a la ciutat de 
Barcelona, per posar-les a disposició de l’Ajuntament de Barcelona per formar part 
de la xarxa de places que conformen el Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa 
(SAUV), a partir des de l’1 d’octubre de 2015 o, altrament, la data que es fixi en la 
formalització del contracte, si és posterior, fins al 30 de setembre de 2017, per un 
import de 876.967,41 euros (843.023,23 euros com a pressupost net i 33.944,18 
euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit), dels pressupostos del 2015, 
2016 i 2017, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda 
en l'expedient a Residencia Edelweiss Vallvidrera, amb NIF núm. B59056390, i 
d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa. Atès 
que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva 
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin 
els respectius Pressupostos. 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 perquè, en el termini de quinze 
dies hàbils des del següent al de la notificació d’aquesta adjudicació, es personi a 
les dependències del Departament de Serveis Jurídics de la Gerència de Drets 
Socials (Pg. Sant Joan, 75, 9è) per a la formalització del contracte. Declarar la 
improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 89 del TRLCSP, ateses les 
característiques del contracte. Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, 
Cultura i Esports. 

 
9. Declarar desert, de conformitat amb l’article 151.3 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, el lot 3 (contracte núm. 15002300) per a la 
contractació concert d’un mínim de 15 places residencials de titularitat privada, 
situades a la ciutat de Barcelona, per posar-les a disposició de l’Ajuntament de 
Barcelona per formar part de la xarxa de places que conformen el Servei 
d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa (SAUV), des de l’1 d’octubre de 2015 o, 
altrament, la data que es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, fins 
al 30 de setembre de 2017, per un pressupost de 657.725,57 euros, IVA inclòs, ja 
que no s’ha presentat cap oferta durant el termini de licitació. Anul·lar la despesa 
d’aquest contracte per un import de 657.725,57 euros, dels quals 632.267,43 
euros són pressupost net i 25.458,14 euros són en concepte d’Impost sobre el 
Valor Afegit, amb càrrec al pressupost i partides indicats al document comptable. 
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
10. Excloure la proposició presentada per Residencia Ergos, SA, amb NIF núm. 

A59312405, en relació al lot 4 (contracte núm. 15002301), per al concert d’un 
mínim de 15 places residencials de titularitat privada, situades a la ciutat de 
Barcelona, per posar-les a disposició de l’Ajuntament de Barcelona per formar part 
de la xarxa de places que conformen el Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa 
(SAUV), des de l’1 d’octubre de 2015 o, altrament, la data que es fixi en la 
formalització del contracte, si és posterior, fins al 30 de setembre de 2017, per 
incorporar criteris automàtics en la proposta tècnica dels criteris de judici de valor 
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presentada, contradient el que preveu l’article 26 del Reial Decret 817/2009, de 8 
de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament parcial de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic. Declarar desert, de 
conformitat amb l’article 151.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, el lot 4 (contracte núm. 15002301) per a la contractació concert d’un mínim 
de 15 places residencials de titularitat privada, situades a la ciutat de Barcelona, 
per posar-les a disposició de l’Ajuntament de Barcelona per formar part de la xarxa 
de places que conformen el Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa (SAUV), 
des de l’1 d’octubre de 2015 o, altrament, la data que es fixi en la formalització del 
contracte, si és posterior, fins al 30 de setembre de 2017, per un pressupost de 
657.725,57 euros, IVA inclòs, ja que l’única oferta presentada durant el termini de 
licitació ha estat exclosa. Anul·lar la despesa d’aquest contracte per un import de 
657.725,57 euros, dels quals 632.267,43 euros són pressupost net i 25.458,14 
euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, amb càrrec al pressupost i 
partides indicats al document comptable. Donar-ne compte a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports. 

 
11. Declarar desert, de conformitat amb l’article 151.3 del Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic, el lot 5 (contracte núm. 15002302) per a la 
contractació concert d’un mínim de 10 places residencials de titularitat privada, 
situades a la ciutat de Barcelona, per posar-les a disposició de l’Ajuntament de 
Barcelona per formar part de la xarxa de places que conformen el Servei 
d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa (SAUV), des de l’1 d’octubre de 2015 o, 
altrament, la data que es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, fins 
al 30 de setembre de 2017, per un pressupost de 438.483,72 euros, IVA inclòs, ja 
que no s’ha presentat cap oferta durant el termini de licitació. Anul·lar la despesa 
de d’aquest contracte per un import de 438.483,72 euros, dels quals 421.511,62 
euros són pressupost net i 16.972,10 euros són en concepte d’Impost sobre el 
Valor Afegit, amb càrrec al pressupost i partides indicats al document comptable. 
Donar-ne compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 
12. Excloure, d’acord amb l’article 82 del Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, la proposició presentada per Nuestra 
Señora de Meritxell, SL, amb NIF núm. B60857596 ja que no ha acreditat la 
solvència requerida a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars, 
d’acord amb el seu escrit de 30 de juliol de 2015, mitjançant el qual Nuestra 
Señora de Meritxell, SL renuncia voluntàriament a seguir en el procediment en no 
complir els requisits de solvència. Adjudicar el contracte núm. 15002303 (lot 6), 
que té per objecte el concert d’un mínim de 10 places residencials de titularitat 
privada, situades a la ciutat de Barcelona, per posar-les a disposició de 
l’Ajuntament de Barcelona per formar part de la xarxa de places que conformen el 
Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa (SAUV), des de l’1 d’octubre de 2015 
o, altrament, la data que es fixi en la formalització del contracte, si és posterior, 
fins al 30 de setembre de 2017, per un import de 438.483,72 euros (421.511,62 
euros com a pressupost net i 16.972,10 euros en concepte d’Impost sobre el Valor 
Afegit), dels pressupostos del 2015, 2016 i 2017, de conformitat amb la proposta 
de valoració i classificació continguda en l'expedient a Clínica Barceloneta, SAU, 
amb NIF núm. A08418477, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada 
l'oferta més avantatjosa. Disposar a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat 
amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix 
document. Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter 
plurianual, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada 
exercici autoritzin els respectius Pressupostos. Requerir l'adjudicatari perquè, en el 
termini de quinze dies hàbils des del següent al de la notificació d’aquesta 
adjudicació, es personi a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de 
la Gerència de Drets Socials (Pg. Sant Joan, 75, 9è) per a la formalització del 
contracte. Declarar la improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 89 del 
TRLCSP, ateses les característiques del contracte. Donar-ne compte a la Comissió 
de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 



NÚM. 28 20-10-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 5081 
 

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 

Districte de Ciutat Vella 
 
13. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut de Cultura de Barcelona i 

el Districte de Ciutat Vella per a la cessió d’instruments musicals decomissats a la 
via pública i no recollits pels titulars. Facultar la Regidora del Districte de Ciutat 
Vella per a la firma del present conveni. 

 
Es retira la proposta precedent. 
 

Districte de les Corts 
 
14. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Immobiliària Colonial SA-Pedralbes Centre, per tal de col·laborar en la realització 
de la difusió de les activitats de la Festa Major de Les Corts 2015, a canvi de les 
contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la campanya publicitària 
de la Festa Major, amb vigència des del dia següent a la seva formalització fins al 
31 de desembre de 2015; facultar l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora del 
Districte de les Corts, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots 
aquells documents que se’n derivin. 

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

Automòbil Club de Catalunya (RACC), per tal de regular l’organització que durà a 
terme el RACC realitzant el circuit de karts que tindrà lloc en el marc del 'Carrer de 
Festa', a canvi de les contraprestacions que aquest Ajuntament li ofereixi dins la 
campanya publicitària de la Festa Major, amb vigència des del dia següent a la 
seva formalització fins a 31 de desembre de 2015; facultar l'Ima. Sra. Laura Pérez 
Castaño, Regidora del Districte de les Corts, la signatura de l’esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
16. Facultar la Comissionada d’Ecologia per la signatura del conveni a subscriure 

amb Aigües de Barcelona, per al desenvolupament del programa municipal Pla 
Buits: Buits urbans amb implicació territorial i social, que va ser aprovat per la 
Comissió de Govern en sessió de 10 de juny de 2015. 

 
Districte de Sant Martí 

 
17. Fixar en virtut de mutu acord l’import de 4.399.353,27 euros a abonar a 

Endesa Distribución Eléctrica, S.L Sociedad Unipersonal (Endesa) com a preu just 
per l’expropiació de la finca situada als carrers Castella, 5-11 - Sant Joan de Malta, 
209-217, d’aquesta ciutat, que comprèn també el trasllat de la subestació elèctrica 
del Poblenou que es troba instal·lada a la mateixa finca. Aplicar l’esmentada 
quantitat amb càrrec al projecte P.10.6815.01 com a deute a preveure per 
l’Ajuntament de Barcelona. Autoritzar el pagament de la quantitat total de 
2.350.000,00 euros en concepte del primer fraccionament del preu just fixat de 
mutu acord, a fi que Endesa iniciï els treballs de desmantellament de la subestació 
elèctrica; aplicar l’esmentada quantitat a la partida corresponent del Districte de 
Sant Martí per a l’any 2015 (projecte núm. P.10.6815.01); disposar i reconèixer 
l’obligació en favor d’Endesa per l’import de 2.350.000,00 euros; altrament, 
consignar l’import a la Caixa Municipal de Dipòsits en cas que es doni alguna de les 
circumstàncies establertes a l’article 51 del Reglament de la Llei d’expropiació 
forçosa. Ocupar l’esmentada finca immediatament després d’haver pagat o 
consignat la totalitat del preu just, que es realitzarà en tres pagaments fraccionats 
de conformitat amb el calendari de pagaments establert de mutu acord per les 
parts, mitjançant Acta administrativa de 7 de maig de 2015. 
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b) Mocions 
 
Única. Facultar la Regidora de Mobilitat, per formalitzar els contractes 15001694 

i 15001695 relatius al servei de manteniment i reparació de les instal·lacions i 
sistemes de regulació del trànsit a la ciutat de Barcelona, Lot 1 i Lot 2, adjudicats 
per la Comissió de Govern en sessió de 29 de juliol de 2015. 

 
S'aprova, per unanimitat, la moció anterior després de declarar-se'n, també per 

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

onze hores i trenta minuts. 
 

 
 

Acta de la sessió del 7 d’octubre de 2014, aprovada el 14 d’octubre de 
2015 
 

A la Sala nova de Govern de la Casa Consistorial de la Ciutat de Barcelona, el 
dia 7 d’octubre de 2015 s'hi reuneix la Comissió de Govern en sessió ordinària, 
sota la presidència de l’Ilm. Sr. Primer Tinent d’Alcalde Gerardo Pisarello Prados en 
substitució de l'Excma. Sra. Alcaldessa, Ada Colau Ballano. Hi concorren els Ims. 
Srs. i les Imes. Sres. Tinents/tes d'Alcalde, Laia Ortiz Castellví i Janet Sanz Cid, i 
els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom 
Cabau, Laura Pérez Castaño, i Josep Ma. Montaner Martorell. assistits pel Secretari 
General, Sr. Jordi Cases i Pallarés, que certifica. 

 
Excusen la seva absència l’Ilm. Sr. Tinent d’Alcalde Jaume Asens Llodrà i l’Im. 

Sr. Regidor Raimundo Viejo Viñas i la Ima. Sra. Regidora Mercedes Vidal Lago. 
 
També hi és present el Gerent Municipal, Sr. Jordi Martí Grau.  
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 10 

hores. 
 
 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el 30 de setembre de 

2015, l'esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i 
s'aprova. 

 
B) Part Informativa 

 
a) Despatx d'ofici 
 
En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, es comuniquen les 

resolucions següents: 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
1. Barcelona de Serveis Municipals (BSM)  
 
Resolució de l’Òrgan de Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, de 30 

de juny de 2015, que inicia, mitjançant procediment negociat amb publicitat, 
tramitació ordinària, regulació no harmonitzada d'acord amb el que s'estableix a 
l'article 46 de les lnstruccions Internes de Contractació de BSM, I'Acord marc per 
l'homologació de proveïdors, relatiu al subministrament de productes per 
l'alimentació animal i el seu transport fins a les dependències del Parc Zoològic de 
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Barcelona: Lot 1: carns; Lot 2: Peix Congelat; Lot 3: Fruites i Lot 4: Verdures i un 
termini d'execució de 2 anys per cadascun dels Lots; acorda les publicacions 
corresponents al Perfil del Contractant de I'Entitat, i en el seu cas, als Diaris 
Oficials i, en aquest sentit, aprova el Plec de Clàusules Particulars, el Plec de 
Prescripcions Tècniques i el Contracte Tipus del Lot 1 ,2,3 i 4 en relació a I'Acord 
marc per l'homologació de proveïdors, relatiu al subministrament de productes per 
l'alimentació animal i el seu transport fins a les dependències del Parc Zoològic de 
Barcelona: Lot 1: carns; Lot 2: Peix Congelat; Lot 3: Fruites i Lot 4: Verdures; 
aprova els criteris de selecció i valoració de les ofertes per cada un dels lots tal i 
com segueixen: solvència tècnica i econòmica i 100% de la ponderació de la 
valoració mitjançant judici de valor. 

 
2. Barcelona de Serveis Municipals (BSM)  
 
Resolució de l’Òrgan de Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, de 30 

de juny de 2015, que aprova el Plec de Clàusules Particulars, el Plec de 
Prescripcions Tècniques i el Contracte Tipus del Contracte relatiu al Servei de 
recollida i recompte d'efectiu (Bitllet i moneda) de BSM tant el lliurat per mitjans 
propis (equips de recaptació de BSM) com el recollit per mitjans externs; aprova 
els criteris de selecció i de valoració de les ofertes del Contracte relatiu al Servei de 
recollida i recompte d'efectiu (Bitllet i moneda) de BSM tant el lliurat per mitjans 
propis (equips de recaptació de BSM) com el recollit per mitjans externs tal i com 
segueixen: exigència de classificació i 50% de la ponderació de la valoració 
mitjançant judicis de valor i 50% de la ponderació de la valoració mitjançant 
criteris automàtics; inicia mitjançant Procediment Obert, tramitació ordinària, 
regulació harmonitzada, el Contracte relatiu al Servei de recollida i recompte 
d'efectiu (Bitllet i moneda) de BSM tant el lliurat per mitjans propis (equips de 
recaptació de BSM) com el recollit per mitjans externs, per un pressupost de 
licitació de 440.000,00 euros (sense IVA) amb el següent detall dels preus unitaris 
màxims: RECOLLIDA BUNDATS Preu/Per aturades (Dies laborables) 25,24 euros, 
Preu/Per aturades (Diumenges/Festius) 105,47 euros, Preu/Per excés de temps (S 
Minuts) 1,50 euros, Preu/Per entrega canvi a les instal·lacions de BSM 11,72 
euros. lmport fix mensual per la recollida dels caixers automàtics i per la dotació i 
retirada de dispensadors de bitllets 3.700 euros. RECOMPTE DE BITLLET 1 
MONEDA PER CADA 10,000 € COMPTATS Preu Bitllet 13,04 euros Bitllet 
precomptat (Back Office) 9,50 euros Moneda 56,08 euros, i un termini d'execució 
de 2 anys; acorda les publicacions corresponents al Perfil del Contractant de 
I'Entitat, i en el seu cas, als Diaris Oficials 

 
3. PATSA  
 
Resolució de l’Òrgan de Contractació de Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA, de 

30 de juny de 2015, que aprova el Plec de Clàusules Particulars, Plec de 
Prescripcions Tècniques i el Contracte Tipus del Contracte relatiu al Servei de 
Manteniment Integral del Pare d'Atraccions del Tibidabo, SA; aprova els criteris de 
selecció i valoració de les ofertes tal i com segueixen: exigència de classificació i 
40% de la ponderació mitjançant judicis de valor i 60% de la ponderació de la 
valoració mitjançant criteris automàtics; inicia mitjançant Procediment Obert, 
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, el Contracte relatiu al Servei de 
Manteniment Integral del Parec d'Atraccions del Tibidabo, SA per un pressupost de 
licitació d'1.934.492,74 € (sense IVA) amb el següent detall: Servei de 
Manteniment preventiu 1 correctiu (inclou materials fins a un import de 95.000,00 
€/anuals), 1.790.692,74 € (sense IVA); Partida alçada a justificar (treballs per 
administració) i suport d'activitats, 13.800,00 € (sense IVA) considerant un 
preu/hora màxim de licitació de 23,00 €/h (sense IVA) per a un Oficial de 1a; 
Partida alçada a justificar dels materials empleats que excedeixin dels 95.000, 
130.000,00 € (sense IVA). I un termini d'execució de 2 anys; acorda les 
publicacions corresponents al Perfil del Contractant de I'Entitat, i en el seu cas, als 
Diaris Oficials. 

 



5084 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 28 20-10-2015 
 

4. Institut Municipal d'Informàtica (IMI)  
 
Resolució del President de l’Institut Municipal d’Informàtica de 22 de juliol de 

2015 que modifica, a l'empara de l'article 219 i 23.2, 109 i 303 del TRLCSP, de 
mutu acord per un període de comprès des del 25 de juliol de 2015 fins el 24 de 
juliol de 2016, el contracte núm. 0022012CT00006888 que té per objecte els 
serveis de gestió, evolució, instal·lació, configuració, suport i administració de les 
plataformes d’estació de treball i de xarxa de l’Ajuntament de Barcelona, adjudicat 
a l'empresa Microsistemes, SA, amb NIF A58158122, per un import total 
d'1.303.359,56 € (IVA inclòs), per tal d'ampliar i prorrogar els serveis. Autoritza i 
disposa, la despesa de 801.897,25 € IVA inclòs, dels quals 668.247,91 € 
corresponen a l'import de la pròrroga del contracte i la resta, 133.649,34 € 
corresponen a l'ampliació, als mateixos preus ofertats inicialment. Atès que el 
present contracte comporta despeses plurianuals, la seva autorització o realització 
se subordina al crèdit que per cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos. 
Requereix l'adjudicatari per tal que procedeixi a ingressar en la Tresoreria de 
l'Institut la quantitat de 5.522,70 euros en concepte de reajust de la garantia 
definitiva de la part corresponent a l'ampliació i Retenir fins a la liquidació del 
contracte, d'acord amb l'article 90 de la LCSP, les garanties que l'adjudicatari va 
dipositar a l'Institut per aquest contracte i comparegui a les dependències de l'IMI 
per a la seva formalització en el termini de 30 dies, a comptar des de la recepció 
de la notificació. 

 
5. Institut Municipal d'Informàtica (IMI) 
 
Resolució del President de l’Institut Municipal d’Informàtica de 16 de juliol de 

2015 que autoritza i disposa la despesa del contracte número 
0022015CT00009669 que té per objecte els serveis per al manteniment de les 
llicències Intergraph corporatives, per un import de 549.528,51€ (IVA inclòs) amb 
càrrec al Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document. Aprova 
el plec de clàusules administratives particulars. Adjudicar el contracte a l'empresa 
INTERGRAPH ESPAÑA, SA, NIF A28768380, a l'empara de l'article 170 d) del RDL 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. Atès que el present contracte comporta despeses plurianuals, la 
seva autorització o realització se subordina al crèdit que per cada exercici 
autoritzin els respectius Pressupostos. Fixa l'import de la garantia definitiva per un 
import de 22.707,79 €. Notifica la present resolució al licitador; publica en el perfil 
del contractant i requereix l'adjudicatari per tal que, transcorreguts 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació d'adjudicació als licitadors i si finalitzat aquest 
termini no s'ha interposat recurs, comparegui a les dependències de l'Institut en 
un termini no superior a 5 dies naturals a formalitzar el contracte. 

 
6. BIMSA  
 
El Conseller Delegat de BIMSA en data 9 de setembre de 2015 inicia la licitació 

per a la contractació de les obres relatives al Projecte Executiu de reurbanització 
del carrer Melcior de Palau, entre els carrers Joan Güell i Comtes de Bell-lloc, al 
Districte de Sants-Montjuïc, amb un pressupost de licitació de 712.219,33 €, IVA 
exclòs. 

 
7. BIMSA  
 
El Conseller Delegat de BIMSA en data 9 de setembre de 2015 inicia la licitació 

per a la contractació de les obres relatives al Projecte de Reurbanització del carrer 
Corral, al Districte de Sants-Montjuïc, amb un pressupost de licitació 
d'1.234.523,80€, IVA exclòs. 

 
8. BIMSA  
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El Conseller Delegat de BIMSA en data 17 de setembre de 2015 inicia la licitació 
per a la contractació de les obres corresponents al Projecte Executiu per a la 
renovació de l'enllumenat del carrer Comte Borrell, del carrer Diputació de la Gran 
Via de les Corts Catalanes, del carrer de Manso i del carrer València al Districte de 
l'Eixample. Borrell A., amb un pressupost total pels 5 lots de licitació 
d'1.599.725,10€, IVA exclòs. 

 
b) Informes 
 

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

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Luis Rivera Arias (mat. 

73860) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria 
professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de Sant Andreu de la Gerència de Recursos, on ocupa un lloc de treball de Suport 4 
(90.40.GE.20) i el desenvolupament del càrrec de regidor a l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès amb el règim de dedicació exclusivament per l’assistència a les 
sessions dels òrgans corresponents, d’acord amb el que preveuen els articles 3 i 5 
de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal de les 
administracions públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987 de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i 
l'article 323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. La present autorització restarà sense efecte si es 
produeix una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa o per expiració 
del mandat o renúncia al càrrec electe. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Fontrodona Batlle (mat. 

21336) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnic mitjà en Arquitèctura, amb destinació al 
Departament de Coordinació Obres a l'Espai Públic de la Gerència d'Ecologia 
Urbana, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), i l’activitat 
privada per compte propi: Agent de la propietat immobiliària, en tant 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, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Mobilitat. 

 
3. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Isabel Bonet De Haro (mat. 

21288) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la 
categoria professional d’Administrativa, amb destinació al Departament de 
Recursos Interns del Districte d'Horta-Guinardó, on desenvolupa el lloc de treball 
de Suport 1 (90.10.GE.10), i l’activitat privada per compte propi: Apoderada de la 
societat Manetes de la Llar Reformas, S.L., en tant que aquesta activitat 
secundària no figura compresa en les causes d’incompatibilitat previstes 
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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, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Mobilitat. 

 
4. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Emilia Vila Albanell (mat. 

73952) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnica d'Administració General, amb destinació al 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de les Corts, on 
desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 2 (80.20.SJ.10), i l’activitat privada per 
compte propi d’advocada, si bé no podrà ostentar, per ella mateixa o mitjançant 
substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació 
Municipal, ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats 
pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que 
l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació; la 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, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
5. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Natalia Gomez Valero (mat. 

74123) entre la seva activitat municipal com a Funcionària interina, amb la 
categoria professional de Tècnic mitjà en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Logística i Manteniment de la Gerència de Recursos, on 
desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 4 (80.40.OP.20), i una activitat privada 
per compte propi: 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, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
6. Ratificar la resolució del Gerent de Presidència i Economia de data 3 de 

setembre de 2015 que aprova el conveni específic de cooperació educativa entre 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, que té per 
objecte l’acolliment d’un estudiant en pràctiques a la Direcció de Serveis de 
Solidaritat i Cooperació Internacional. Facultar el Sr. Jordi Ayala Roqueta, Gerent 
de Presidència i Economia, per a la signatura de l’esmentat conveni. 
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7. Aprovar l’expedient núm. 3-142/2015 de modificacions de crèdit, consistent 
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, de 106.513,40 euros, per atendre la transferència a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en concepte d’aportació del 7,6% sobre l’import rebut 
de l’Estat en concepte de cessió de tributs i fons complementari de finançament, 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 15092891. 

 
8. Aprovar l’expedient núm. 3-143/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, de 8.000,00 euros, per atendre despeses de material corporatiu del 
Districte de Ciutat Vella, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
15092991. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
9. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Confederació Sindical de 

la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb NIF G08496606, per a l’execució 
del projecte Lluita contra les discriminacions en l’àmbit laboral i sensibilització 
contra l’homofòbia, 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, per 30.500,00 euros. 
DECLARAR la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 
justificades en l’informe del departament de Participació Social, de data 1 d'abril de 
2015. Autoritzar i disposar la despesa de 30.500,00 euros amb càrrec a la partida 
0201 230.34 489.03, equivalent al 50% del cost total del projecte (61.000,00 
euros). 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 de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del 
conveni. Facultar l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, regidora de Drets Socials i segona 
tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del present 
conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
10. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l'entitat Agrupació 

d'Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran, amb NIF G58683483, per a 
l’execució del projecte Aules de Formació Permanent de Gent Gran de Barcelona, 
per tal d’afavorir les activitats intel·lectuals i físiques de les persones grans, 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 31.000,00 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 l'entitat Agrupació d'Aules de Formació Permanent 
per a la Gent Gran, amb NIF G58683483, la despesa de 31.000,00 euros, dels 
quals 15.500,00 euros del pressupost de l’any 2015, amb càrrec de la partida 0201 
48903 23231, del Departament de Gent Gran, i de 15.500,00 euros per a l’any 
2016, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, equivalent al 50% 
del cost total del projecte (62.000,00 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 l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora 
de Cicle de Vida, Feminisme i LGTBI per a la signatura de l’esmentat conveni, així 
com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
11. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Associació de 

Planificació Familiar de Catalunya i Balears amb NIF G08914475, per al 
desenvolupament del projecte Tallers d’educació afectiva i sexual per tal d’afavorir 
la promoció de la salut i la prevenció, per promocionar la salut afectiva sexual en 
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joves de la ciutat de Barcelona i reduir riscos derivats com embarassos o ITS 
(infeccions de transmissió sexual), així com oferir un espai d’assessorament 
continuat i individualitzat a joves i educadors, 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 35.600,00 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 i l’entitat 
Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears amb NIF G08914475, la 
despesa de 35.600,00 euros dels quals 17.800,00 euros del pressupost de l’any 
2015, amb càrrec de la partida 0201 48903 31111, de la Direcció del Programa de 
Salut, i de 17.800,00 euros per a l’any 2016, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient, equivalent al 66,42% del cost total del projecte pels dos anys 
d’execució (53.600,00 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 l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, regidora de Drets 
Socials i segona tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura 
del present conveni així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
12. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Associació 

CEPS Salut. Associació per a la Prevenció i la Promoció de la Salut, d’ara endavant 
CEPS Salut, amb CIF G62482500, per al desenvolupament del projecte Promoció 
d’estils de vida saludable entre els col·lectius més vulnerables, per reduir les 
desigualtats en salut dels col·lectius vulnerables, facilitant l’accés a l’educació per a 
la salut, entorns saludables i també els recursos per al seu empoderament en 
salut, 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 30.000,00 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 i l’entitat CEPS Salut, amb 
CIF G62482500, la despesa de 30.000,00 euros dels quals 15.000,00 euros del 
pressupost de l’any 2015, amb càrrec de la partida 0201 48903 31111, de la 
Direcció del Programa de Salut, i de 15.000,00 euros per a l’any 2016, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, equivalent al 50% del cost 
total del projecte pels dos anys d’execució (60.000,00 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 l'Ima. Sra. Laia Ortiz 
Castellví, Regidora de drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. 

 
13. Aprovar les bases específiques de la convocatòria corresponent a l’edició 

2015 del Premi del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de 
Comunicació. Convocar el Premi del Consell Municipal de Benestar Social als 
Mitjans de Comunicació en l’edició 2015, d’acord amb les bases específiques que 
s’aproven, amb l’objectiu d’estimular, promoure i incentivar una millor informació i 
un millor tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació. Per això es 
convoca el premi en les modalitats següents: premsa, ràdio, televisió i internet. 
Publicar aquesta convocatòria al BOPB. Autoritzar la despesa de 26.000,00 euros, 
que anirà amb càrrec a la partida 481.01 230.34 02.01 del pressupost de l'any 
2016 de la Gerència de Drets Socials, condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest Premi, dels quals 
correspondran 5.000,00 euros/premi a quatre primers premis i 1.500,00 
euros/menció per a quatre mencions, si escau. 
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ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
14. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Hisenda i 

d’administracions públiques, el Consell Superior d’Esports, l’Ajuntament de 
Barcelona, el Reial Club Nàutic de Barcelona i la Fundació Reial Club Nàutic de 
Barcelona, pel que es designa la Comissió interadministrativa gestora de 
l’esdeveniment d’excepcional interès públic ORC Barcelona world Championship 
2015, d’acord amb la disposició addicional seixanta-tresena de la Llei 36/2014, de 
26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015. Delegar en 
el tercer tinent d’Alcaldia la presidència de la comissió interadministrativa prevista 
a la clàusula 7a del conveni que s’aprova. 

 
Districte de Nou Barris 

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

Fundació Yehudi Menuhin España, NIF G82260282, per al desenvolupament del 
Projecte MUS-E. Autoritzar i disposar a favor de la Fundació Yehudi Menuhin 
España, amb NIF G82260282 la despesa per un import de 52.180,00 euros, a 
càrrec de la partida 48903-23213-0608 del pressupost per l'any 2015. Atorgar la 
subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a la Fundació 
Yehudi Menuhin España, NIF G82260282, per un import de 52.180,00 euros, per al 
conveni de col·laboració per al desenvolupament del Projecte MUS-E 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. Declarar la no-inclusió en convocatòria 
pública donada la excepcionalitat que concorre en el projecte. Requerir l'entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització 
del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Facultar per la signatura de 
l'esmentat conveni l'Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou 
Barris. 

 
 

ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 
 
16. Encarregar a Foment de Ciutat SA l’execució de les tasques per dur a terme 

el suport als programes d’implicació territorial i social d’Ecologia Urbana durant els 
anys 2015 i 2016, amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les 
prescripcions generals annexes que s’aproven, fins al 31 de desembre de 2016; 
autoritzar i disposar la despesa plurianual per un import de 257.000,00 euros a 
favor de Foment de Ciutat, SA, amb NIF A62091616, per fer front a les despeses 
derivades d’aquest encàrrec de gestió; APLICAR, amb càrrec a la partida indicada 
en aquest mateix document, l’import de 157.000,00 euros al Pressupost de la 
Gerència d’Ecologia Urbana de l’any 2015 i 100.000,00 euros al Pressupost de la 
Gerència d’Ecologia Urbana 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 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 BOPB. 

 
Es retira la proposta precedent. 
 
17. Declarar, d’acord amb l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 

de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu 
Comú, la suspensió de la tramitació del projecte de remodelació dels extrems de 
l’avinguda Paral·lel (de la ronda de Sant Pau a la plaça de les Drassanes i del 
carrer Lleida a la plaça d’Espanya) als Districtes de Ciutat Vella, l’Eixample i Sants-
Montjuïc de Barcelona, aprovat inicialment en data 15 d’abril de 2015, pels motius 
recollits a l’Informe emès per la societat municipal BIMSA de data 29 de setembre 
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de 2015; i publicar aquest Acord al BOPB i en un diari dels de més circulació de 
Catalunya. 

 
18. Resoldre les peticions de subvencions sol·licitades per 312 persones 

propietàries d’habitatges ubicats a Barcelona i posats a disposició de la Borsa 
d’habitatge de Lloguer Social i de la Borsa Jove de Barcelona, a l’empara de les 
bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a les persones propietàries 
d’habitatges de la Borsa Jove d’habitatge de Barcelona o de la Borsa d’habitatge de 
lloguer social de Barcelona, de conformitat i pels motius que figuren a l’informe 
tècnic emès en data 23 de setembre de 2015 i que s’incorpora a l’expedient, en el 
sentit que figura a les relacions designades com a annexos núm. 1 i núm. 2 de 
l’esmentat informe. Atorgar les subvencions sol·licitades per 309 persones 
propietàries en les quantitats que figuren detallades i desglossades en l’annex 
núm. 1, per un import total de 43.507,19 euros quantitat equivalent al 50% de la 
quota líquida de l’IBI per l’any 2014. Autoritzar el pagament de la quantitat de 
43.507,19 euros, distribuïda tal com figura detallada en l’annex núm. 1. Donar 
trasllat de l’expedient a Barcelona Gestió Urbanística, SA, ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui efectuar els pagaments de les 
subvencions atorgades, mitjançant abonament al compte corrent de cada 
sol·licitant. Denegar les subvencions sol·licitades per les 3 persones propietàries 
relacionades en l’annex núm. 2, per no complir totes les condicions i requisits 
establertes a les bases reguladores de l’atorgament d’aquesta subvenció, pels 
motius i raonaments explicitats en l’esmentat informe i annex núm. 2. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
19. Aprovar definitivament la relació de béns i drets adjunta, relativa a 

l’expropiació de la finca del carrer Atlàntida 1-3, relació que ha estat formulada per 
la beneficiària de l’expropiació Foment de Ciutat, SA (abans Foment de Ciutat 
Vella, SA), en virtut de l’acord de la Comissió de Govern de 6 de novembre de 
2002; i resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública en el 
sentit que figura en l’informe dels Serveis Jurídics i Gestió de Sòl de Foment de 
Ciutat, SA, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord. Iniciar l’expedient d’expropiació; i notificar 
individualment als afectats l’inici de l’expropiació perquè en el termini de quinze 
dies aportin els títols que legitimin els seus drets i proposin el preu en què els 
valoren, a fi d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa. Publicar la present Resolució al BOPB, a un dels diaris de 
major difusió de la província i al tauler d’edictes. 

 
Districte de les Corts 

 
20. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic per a 
l’ordenació del recinte del Reial Club de Tennis de Barcelona 1899, per a 
l’ampliació de pistes de pàdel (actuació núm.7), promogut pel Reial Club de Tennis 
Barcelona 1899; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
21. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de la UA1 de la MPGM de les 

Vores de la Via Augusta al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, 
d’iniciativa privada, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data 8 de juny de 
2015, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un import total de 569.239,23 euros, més el 21% d'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 sotmetre a informació pública dit 
projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de 
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l’anunci al BOPB, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. 

 
Districte de Nou Barris 

 
22. Aprovar inicialment el Projecte d’adaptació i segregació de l’àmbit del 

projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut i la memòria ambiental de la 
reurbanització dels interiors d’illa Guineueta fase 2, no inclòs en les obres 
actualment en execució, al Districte de Nou Barris a 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 de 
3.115.033,70 euros, el 21% d'IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i sotmetre’l a informació pública, 
durant 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 
BOPB, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
23. Autoritzar la despesa de 669.711,44 euros, en concepte de pagament del 

preu just més interessos de tramitació meritats, per l'expropiació de la finca núm 2 
del carrer Pont d'aquesta ciutat; de 431,58 m2 de total superfície, afectada pel 
PGM i pel Pla Especial de Ordenació de l’Entorn de la Plaça de l’Estació de Sant 
Andreu del Palomar, de Parcs i Jardins Urbans de nova creació de caràcter local, 
clau (6b) i d’equipament (7a); amb el desglossament següent: 482.042,05 euros, 
en concepte de preu just i 187.669,39 euros en concepte d´interessos de demora 
en la tramitació de l’expedient; restant pendent l’import de 33.485,53 euros com a 
part dels interessos de demora en la tramitació de l’expedient i els interessos de 
demora en el pagament del preu just; aplicar l'esmentada despesa amb càrrec a la 
partida del pressupost del Districte de Sant Andreu per l'any 2015; Projecte 
número 24151004. Disposar i reconèixer l'obligació de la despesa de la quantitat 
de 669.711,44 euros, a favor del total de propietaris de la finca, en les següents 
proporcions, de conformitat amb el Certificat Registral de 5 de novembre de 2014: 
quant a 167.429,54 euros a la Sra. Rita Font Giol, amb DNI núm. 37535555S, 
propietària amb una proporció de participació del 25%, quant a 167.429,54 euros 
a la Sra. Mercedes Giol Espinosa, DNI núm 46767797B de nacionalitat xilena, 
propietària amb una proporció de participació del 25%, quant a 13.952,10 euros a 
la Sra. Maria Merçè Casas Font, amb DNI núm. 36477254J, propietària amb una 
proporció de participació del 2.0833%, quant a 13.952,10 euros al Sr. José Casas 
Font, amb DNI núm. 40948134S, propietari amb una proporció de participació del 
2.0833%, quant a 13.952,10 euros a la Sra. Maria Rita Casas Font, amb DNI núm. 
40953861S, propietària amb una proporció de participació del 2.0833%, quant a 
13.952,10 euros al Sr. Enric Casas Font, amb DNI núm. 37269784D, propietari 
amb una proporció de participació del 2.0833%, quant a 13.952,10 euros a la Sra. 
Eulalia Casas Font, amb DNI núm. 40969050R, propietària amb una proporció de 
participació del 2.0833%, quant a 13.952,10 euros a la Sra. Maria Àngels Casas 
Font, amb DNI núm. 40977404Y, propietària amb una proporció de participació del 
2.0833%, quant a 69.761,16 euros a la Sra. Nuria Font Piqué, amb DNI núm 
43390645H, propietària amb una proporció de participació del 10,4166%, quant a 
69.761,16 euros al Sr. Joan Font Piqué, amb DNI núm 43402800Y, propietari amb 
una proporció de participació del 10,4166%, quant a 69.761,16 euros al Sr. Enric 
Font Piqué, amb DNI núm 46655191J, propietari amb una proporció de participació 
del 10,4166%, quant a 13.952,10 euros a la Sra. Lorena Mercedes Picó Giol, amb 
DNI núm. 47723522V, propietària amb una proporció de participació del 2.0833%, 
quant a 13.952,10 euros al Sr. Francisco Javier Picó Giol, amb DNI núm. 
47658023E, propietari amb una proporció de participació del 2.0833% i quant a 
13.952,10 euros al Sr. Rodrigo Picó Giol, amb DNI núm. 47710232K, propietari 
amb una proporció de participació del 2.0833%, i un cop acreditat el domini i 
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llibertat de càrreges de la finca o, altrament, dipositar-la a la Caixa de Dipòsits 
Municipal i, un cop efectuat aquest tràmit, procedir a ocupar l’immoble. 

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

onze hores. 
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Acords 
 
 

Acords de la sessió del 7 d’octubre de 2015 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 30 de setembre de 2015. 
 
 

Part Decisòria 
 
Propostes d’acord 
 

ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 
 
1. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. José Luis Rivera Arias (mat. 

73860) entre la seva activitat municipal com a funcionari interí, amb la categoria 
professional d’Auxiliar Administratiu, amb destinació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
de Sant Andreu de la Gerència de Recursos, on ocupa un lloc de treball de Suport 4 
(90.40.GE.20) i el desenvolupament del càrrec de regidor a l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès amb el règim de dedicació exclusivament per l’assistència a les 
sessions dels òrgans corresponents, d’acord amb el que preveuen els articles 3 i 5 
de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal de les 
administracions públiques, l'article 3 de la Llei 21/1987 de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i 
l'article 323 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. La present autorització restarà sense efecte si es 
produeix una variació de les circumstàncies relatives a la mateixa o per expiració 
del mandat o renúncia al càrrec electe. Donar-ne compte a la Comissió de 
Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
2. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Fontrodona Batlle (mat. 

21336) entre la seva activitat municipal com a funcionari de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnic mitjà en Arquitèctura, amb destinació al 
Departament de Coordinació Obres a l'Espai Públic de la Gerència d'Ecologia 
Urbana, on desenvolupa el lloc de treball de Tècnic 4 (80.40.OP.20), i l’activitat 
privada per compte propi: Agent de la propietat immobiliària, en tant 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, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Mobilitat. 

 
3. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Isabel Bonet De Haro (mat. 

21288) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la 
categoria professional d’Administrativa, amb destinació al Departament de 
Recursos Interns del Districte d'Horta-Guinardó, on desenvolupa el lloc de treball 
de Suport 1 (90.10.GE.10), i l’activitat privada per compte propi: Apoderada de la 
societat Manetes de la Llar Reformas, S.L., en tant 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 



5094 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 28 20-10-2015 
 

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, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Mobilitat. 

 
4. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Emilia Vila Albanell (mat. 

73952) entre la seva activitat municipal com a funcionària de carrera, amb la 
categoria professional de Tècnica d'Administració General, amb destinació al 
Departament de Serveis Jurídics-Secretaria del Districte de les Corts, on 
desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 2 (80.20.SJ.10), i l’activitat privada per 
compte propi d’advocada, si bé no podrà ostentar, per ella mateixa o mitjançant 
substitut, la representació i defensa d'interessos contraris als de la Corporació 
Municipal, ni tampoc podrà assessorar, informar o desenvolupar les activitats 
pròpies de la professió en aquells assumptes o procediments en els que 
l'Ajuntament o els seus Organismes hi tinguin relació; la 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, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
5. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Natalia Gomez Valero (mat. 

74123) entre la seva activitat municipal com a Funcionària interina, amb la 
categoria professional de Tècnic mitjà en Arquitectura, amb destinació al 
Departament de Logística i Manteniment de la Gerència de Recursos, on 
desenvolupa el lloc de treball de Tècnica 4 (80.40.OP.20), i una activitat privada 
per compte propi: 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, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
6. Ratificar la resolució del Gerent de Presidència i Economia de data 3 de 

setembre de 2015 que aprova el conveni específic de cooperació educativa entre 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, que té per 
objecte l’acolliment d’un estudiant en pràctiques a la Direcció de Serveis de 
Solidaritat i Cooperació Internacional. Facultar el Sr. Jordi Ayala Roqueta, Gerent 
de Presidència i Economia, per a la signatura de l’esmentat conveni. 

 
7. Aprovar l’expedient núm. 3-142/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, de 106.513,40 euros, per atendre la transferència a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en concepte d’aportació del 7,6% sobre l’import rebut 
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de l’Estat en concepte de cessió de tributs i fons complementari de finançament, 
de conformitat amb la documentació i amb la distribució d’aplicacions 
pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 15092891. 

 
8. Aprovar l’expedient núm. 3-143/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, de 8.000,00 euros, per atendre despeses de material corporatiu del 
Districte de Ciutat Vella, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable núm. 
15092991. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
9. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Confederació Sindical de 

la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb NIF G08496606, per a l’execució 
del projecte Lluita contra les discriminacions en l’àmbit laboral i sensibilització 
contra l’homofòbia, 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, per 30.500,00 euros. 
Declarar la no-inclusió en convocatòria pública per raons d’interès públic 
justificades en l’informe del departament de Participació Social, de data 1 d'abril de 
2015. Autoritzar i disposar la despesa de 30.500,00 euros amb càrrec a la partida 
0201 230.34 489.03, equivalent al 50% del cost total del projecte (61.000,00 
euros). 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 de l’aplicació dels fons rebuts, de conformitat amb el pacte setè del 
conveni. Facultar l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, regidora de Drets Socials i segona 
tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura del present 
conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
10. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l'entitat Agrupació 

d'Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran, amb NIF G58683483, per a 
l’execució del projecte Aules de Formació Permanent de Gent Gran de Barcelona, 
per tal d’afavorir les activitats intel·lectuals i físiques de les persones grans, 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 31.000,00 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 l'entitat Agrupació d'Aules de Formació Permanent 
per a la Gent Gran, amb NIF G58683483, la despesa de 31.000,00 euros, dels 
quals 15.500,00 euros del pressupost de l’any 2015, amb càrrec de la partida 0201 
48903 23231, del Departament de Gent Gran, i de 15.500,00 euros per a l’any 
2016, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, equivalent al 50% 
del cost total del projecte (62.000,00 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 l'Ima. Sra. Laura Pérez Castaño, Regidora 
de Cicle de Vida, Feminisme i LGTBI per a la signatura de l’esmentat conveni, així 
com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
11. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Associació de 

Planificació Familiar de Catalunya i Balears amb NIF G08914475, per al 
desenvolupament del projecte Tallers d’educació afectiva i sexual per tal d’afavorir 
la promoció de la salut i la prevenció, per promocionar la salut afectiva sexual en 
joves de la ciutat de Barcelona i reduir riscos derivats com embarassos o ITS 
(infeccions de transmissió sexual), així com oferir un espai d’assessorament 
continuat i individualitzat a joves i educadors, que instrumenta l’atorgament de la 
subvenció de concessió directa de conformitat amb els articles 22.2.c) i 28.1 de la 
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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 35.600,00 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 i l’entitat 
Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears amb NIF G08914475, la 
despesa de 35.600,00 euros dels quals 17.800,00 euros del pressupost de l’any 
2015, amb càrrec de la partida 0201 48903 31111, de la Direcció del Programa de 
Salut, i de 17.800,00 euros per a l’any 2016, condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient, equivalent al 66,42% del cost total del projecte pels dos anys 
d’execució (53.600,00 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 l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, regidora de Drets 
Socials i segona tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura 
del present conveni així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
12. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Associació 

CEPS Salut. Associació per a la Prevenció i la Promoció de la Salut, d’ara endavant 
CEPS Salut, amb CIF G62482500, per al desenvolupament del projecte Promoció 
d’estils de vida saludable entre els col·lectius més vulnerables, per reduir les 
desigualtats en salut dels col·lectius vulnerables, facilitant l’accés a l’educació per a 
la salut, entorns saludables i també els recursos per al seu empoderament en 
salut, 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 30.000,00 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 i l’entitat CEPS Salut, amb 
CIF G62482500, la despesa de 30.000,00 euros dels quals 15.000,00 euros del 
pressupost de l’any 2015, amb càrrec de la partida 0201 48903 31111, de la 
Direcció del Programa de Salut, i de 15.000,00 euros per a l’any 2016, 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, equivalent al 50% del cost 
total del projecte pels dos anys d’execució (60.000,00 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 l'Ima. Sra. Laia Ortiz 
Castellví, Regidora de drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la 
signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n 
derivin. 

 
13. Aprovar les bases específiques de la convocatòria corresponent a l’edició 

2015 del Premi del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de 
Comunicació. Convocar el Premi del Consell Municipal de Benestar Social als 
Mitjans de Comunicació en l’edició 2015, d’acord amb les bases específiques que 
s’aproven, amb l’objectiu d’estimular, promoure i incentivar una millor informació i 
un millor tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació. Per això es 
convoca el premi en les modalitats següents: premsa, ràdio, televisió i internet. 
Publicar aquesta convocatòria al BOPB. Autoritzar la despesa de 26.000,00 euros, 
que anirà amb càrrec a la partida 481.01 230.34 02.01 del pressupost de l'any 
2016 de la Gerència de Drets Socials, condicionada a l’existència de crèdit adequat 
i suficient per a fer front a la disposició i lliurament d'aquest Premi, dels quals 
correspondran 5.000,00 euros/premi a quatre primers premis i 1.500,00 
euros/menció per a quatre mencions, si escau. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
14. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Hisenda i 

d’administracions públiques, el Consell Superior d’Esports, l’Ajuntament de 
Barcelona, el Reial Club Nàutic de Barcelona i la Fundació Reial Club Nàutic de 
Barcelona, pel que es designa la Comissió interadministrativa gestora de 
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l’esdeveniment d’excepcional interès públic ORC Barcelona world Championship 
2015, d’acord amb la disposició addicional seixanta-tresena de la Llei 36/2014, de 
26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015. Delegar en 
el tercer tinent d’Alcaldia la presidència de la comissió interadministrativa prevista 
a la clàusula 7a del conveni que s’aprova. 

 
Districte de Nou Barris 

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

Fundació Yehudi Menuhin España, NIF G82260282, per al desenvolupament del 
Projecte MUS-E. Autoritzar i disposar a favor de la Fundació Yehudi Menuhin 
España, amb NIF G82260282 la despesa per un import de 52.180,00 euros, a 
càrrec de la partida 48903-23213-0608 del pressupost per l'any 2015. Atorgar la 
subvenció, mitjançant concessió directa i amb caràcter excepcional, a la Fundació 
Yehudi Menuhin España, NIF G82260282, per un import de 52.180,00 euros, per al 
conveni de col·laboració per al desenvolupament del Projecte MUS-E 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. Declarar la no-inclusió en convocatòria 
pública donada la excepcionalitat que concorre en el projecte. Requerir l'entitat 
beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la finalització 
del projecte subvencionat, presenti el balanç econòmic i la memòria de 
funcionament d'aquesta i justificació dels fons rebuts. Facultar per la signatura de 
l'esmentat conveni l'Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, Regidora del Districte de Nou 
Barris. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
17. Declarar, d’acord amb l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 

de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu 
Comú, la suspensió de la tramitació del projecte de remodelació dels extrems de 
l’avinguda Paral·lel (de la ronda de Sant Pau a la plaça de les Drassanes i del 
carrer Lleida a la plaça d’Espanya) als Districtes de Ciutat Vella, l’Eixample i Sants-
Montjuïc de Barcelona, aprovat inicialment en data 15 d’abril de 2015, pels motius 
recollits a l’Informe emès per la societat municipal BIMSA de data 29 de setembre 
de 2015; i publicar aquest Acord al BOPB i en un diari dels de més circulació de 
Catalunya. 

 
18. Resoldre les peticions de subvencions sol·licitades per 312 persones 

propietàries d’habitatges ubicats a Barcelona i posats a disposició de la Borsa 
d’habitatge de Lloguer Social i de la Borsa Jove de Barcelona, a l’empara de les 
bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a les persones propietàries 
d’habitatges de la Borsa Jove d’habitatge de Barcelona o de la Borsa d’habitatge de 
lloguer social de Barcelona, de conformitat i pels motius que figuren a l’informe 
tècnic emès en data 23 de setembre de 2015 i que s’incorpora a l’expedient, en el 
sentit que figura a les relacions designades com a annexos núm. 1 i núm. 2 de 
l’esmentat informe. Atorgar les subvencions sol·licitades per 309 persones 
propietàries en les quantitats que figuren detallades i desglossades en l’annex 
núm. 1, per un import total de 43.507,19 euros quantitat equivalent al 50% de la 
quota líquida de l’IBI per l’any 2014. Autoritzar el pagament de la quantitat de 
43.507,19 euros, distribuïda tal com figura detallada en l’annex núm. 1. Donar 
trasllat de l’expedient a Barcelona Gestió Urbanística, SA, ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, perquè pugui efectuar els pagaments de les 
subvencions atorgades, mitjançant abonament al compte corrent de cada 
sol·licitant. Denegar les subvencions sol·licitades per les 3 persones propietàries 
relacionades en l’annex núm. 2, per no complir totes les condicions i requisits 
establertes a les bases reguladores de l’atorgament d’aquesta subvenció, pels 
motius i raonaments explicitats en l’esmentat informe i annex núm. 2. 
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Districte de Ciutat Vella 
 
19. Aprovar definitivament la relació de béns i drets adjunta, relativa a 

l’expropiació de la finca del carrer Atlàntida 1-3, relació que ha estat formulada per 
la beneficiària de l’expropiació Foment de Ciutat, SA (abans Foment de Ciutat 
Vella, SA), en virtut de l’acord de la Comissió de Govern de 6 de novembre de 
2002; i resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública en el 
sentit que figura en l’informe dels Serveis Jurídics i Gestió de Sòl de Foment de 
Ciutat, SA, de valoració de les al·legacions, que consta a l’expedient i a efectes de 
motivació s’incorpora a aquest acord. Iniciar l’expedient d’expropiació; i notificar 
individualment als afectats l’inici de l’expropiació perquè en el termini de quinze 
dies aportin els títols que legitimin els seus drets i proposin el preu en què els 
valoren, a fi d’intentar el tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa. Publicar la present Resolució al BOPB, a un dels diaris de 
major difusió de la província i al tauler d’edictes. 

 
Districte de les Corts 

 
20. Aprovar inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic per a 
l’ordenació del recinte del Reial Club de Tennis de Barcelona 1899, per a 
l’ampliació de pistes de pàdel (actuació núm.7), promogut pel Reial Club de Tennis 
Barcelona 1899; exposar-lo al públic pel termini d’un mes; sotmetre’l al Consell 
Municipal per a la seva aprovació definitiva; i donar-ne compte a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
21. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de la UA1 de la MPGM de les 

Vores de la Via Augusta al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, 
d’iniciativa privada, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte de data 8 de juny de 
2015, que figura a l’expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per 
reproduït, amb un import total de 569.239,23 euros, més el 21% d'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 sotmetre a informació pública dit 
projecte, durant un termini d’un mes, a partir del dia següent de la publicació de 
l’anunci al BOPB, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. 

 
Districte de Nou Barris 

 
22. Aprovar inicialment el Projecte d’adaptació i segregació de l’àmbit del 

projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut i la memòria ambiental de la 
reurbanització dels interiors d’illa Guineueta fase 2, no inclòs en les obres 
actualment en execució, al Districte de Nou Barris a 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 de 
3.115.033,70 euros, el 21% d'IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i sotmetre’l a informació pública, 
durant 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al 
BOPB, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions 
pertinents. 

 
Districte de Sant Andreu 

 
23. Autoritzar la despesa de 669.711,44 euros, en concepte de pagament del 

preu just més interessos de tramitació meritats, per l'expropiació de la finca núm 2 
del carrer Pont d'aquesta ciutat; de 431,58 m2 de total superfície, afectada pel 
PGM i pel Pla Especial de Ordenació de l’Entorn de la Plaça de l’Estació de Sant 
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Andreu del Palomar, de Parcs i Jardins Urbans de nova creació de caràcter local, 
clau (6b) i d’equipament (7a); amb el desglossament següent: 482.042,05 euros, 
en concepte de preu just i 187.669,39 euros en concepte d´interessos de demora 
en la tramitació de l’expedient; restant pendent l’import de 33.485,53 euros com a 
part dels interessos de demora en la tramitació de l’expedient i els interessos de 
demora en el pagament del preu just; aplicar l'esmentada despesa amb càrrec a la 
partida del pressupost del Districte de Sant Andreu per l'any 2015; Projecte 
número 24151004. Disposar i reconèixer l'obligació de la despesa de la quantitat 
de 669.711,44 euros, a favor del total de propietaris de la finca, en les següents 
proporcions, de conformitat amb el Certificat Registral de 5 de novembre de 2014: 
quant a 167.429,54 euros a la Sra. Rita Font Giol, amb DNI núm. 37535555S, 
propietària amb una proporció de participació del 25%, quant a 167.429,54 euros 
a la Sra. Mercedes Giol Espinosa, DNI núm 46767797B de nacionalitat xilena, 
propietària amb una proporció de participació del 25%, quant a 13.952,10 euros a 
la Sra. Maria Merçè Casas Font, amb DNI núm. 36477254J, propietària amb una 
proporció de participació del 2.0833%, quant a 13.952,10 euros al Sr. José Casas 
Font, amb DNI núm. 40948134S, propietari amb una proporció de participació del 
2.0833%, quant a 13.952,10 euros a la Sra. Maria Rita Casas Font, amb DNI núm. 
40953861S, propietària amb una proporció de participació del 2.0833%, quant a 
13.952,10 euros al Sr. Enric Casas Font, amb DNI núm. 37269784D, propietari 
amb una proporció de participació del 2.0833%, quant a 13.952,10 euros a la Sra. 
Eulalia Casas Font, amb DNI núm. 40969050R, propietària amb una proporció de 
participació del 2.0833%, quant a 13.952,10 euros a la Sra. Maria Àngels Casas 
Font, amb DNI núm. 40977404Y, propietària amb una proporció de participació del 
2.0833%, quant a 69.761,16 euros a la Sra. Nuria Font Piqué, amb DNI núm 
43390645H, propietària amb una proporció de participació del 10,4166%, quant a 
69.761,16 euros al Sr. Joan Font Piqué, amb DNI núm 43402800Y, propietari amb 
una proporció de participació del 10,4166%, quant a 69.761,16 euros al Sr. Enric 
Font Piqué, amb DNI núm 46655191J, propietari amb una proporció de participació 
del 10,4166%, quant a 13.952,10 euros a la Sra. Lorena Mercedes Picó Giol, amb 
DNI núm. 47723522V, propietària amb una proporció de participació del 2.0833%, 
quant a 13.952,10 euros al Sr. Francisco Javier Picó Giol, amb DNI núm. 
47658023E, propietari amb una proporció de participació del 2.0833% i quant a 
13.952,10 euros al Sr. Rodrigo Picó Giol, amb DNI núm. 47710232K, propietari 
amb una proporció de participació del 2.0833%, i un cop acreditat el domini i 
llibertat de càrreges de la finca o, altrament, dipositar-la a la Caixa de Dipòsits 
Municipal i, un cop efectuat aquest tràmit, procedir a ocupar l’immoble. 

 
 
 
Acords de la sessió del 14 d’octubre de 2015 

 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 7 d’octubre de 2015.  
 

Part Decisòria 
 
Propostes d’acord  
 
ALCALDIA 
 
1. Aprovar d’acord amb l’article 23 del Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la 
clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars, la pròrroga del 
contracte de serveis que té per objecte el servei de suport d'atenció telefònica 
integral per a trucades d'emergència als núm. 092 (Guàrdia Urbana) i 080 (Servei 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament). així com les trucades 
administratives al 93.291.50.92 i 93.291.53.53, dels mateixos departaments de 
l'Ajuntament de Barcelona, adjudicat a Konecta BTO SL, NIF B62916077, per acord 
de la Comissió de Govern de 12 de juny de 2013 i modificat per acord de la 
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Comissió de Govern de 17 de desembre de 2014, pròrroga que tindrà un període 
de 4 mesos, des del dia 1 de novembre de 2015 fins al 29 de febrer de 2016, per 
413.812,68 euros. Autoritzar i disposar la despesa relativa al contracte número 
13001045 per un import de 413.812,68 euros (dels quals 341.993,96 euros 
corresponen a l'import net i els restants 71.818,72 euros, a l'IVA al 21%), amb 
càrrec a la partida 0401 22719 13211 i 0401 22719 13612 dels pressupostos de 
2015 i de 2016, subordinada la seva autorització o realització al crèdit que per a 
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. Requerir els 
adjudicataris per tal que compareguin en el termini màxim de 15 dies següents a 
la notificació d’aquesta resolució per formalitzar la pròrroga dels contractes el dia i 
hora que se’ls indiqui. 

 
ÀREA DE TREBALL, ECONOMIA I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

 
2. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. M Carmen Marta Simón 

Navajas (mat. 73097) entre la seva activitat municipal com a funcionària interina, 
amb la categoria professional de Tècnica Superior en Psicologia, amb destinació a 
l’EAIA Raval Sud de la Gerència de Drets Socials, on ocupa el lloc de treball de 
Tècnica 3 Temporal (80.30.SS.20), i l’activitat privada per compte propi de 
formadora. La dedicació professional privada no podrà superar la meitat de la 
jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-
se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització resta 
condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres 
previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
3. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Oriol Vaño Marco (mat. 74094) 

entre la seva activitat municipal com a contractat laboral, amb la categoria 
professional de Tècnic Superior en Arquitectura, amb destinació al Departament 
d’Obres i Manteniment del Districte de Gràcia, on ocupa el lloc de treball de Tècnic 
3 (80.30.OP.20), i una activitat privada per compte propi d’arquitecte. Per tal 
d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar 
la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
4. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. M Lourdes Moreno Moreno 

(mat. 74108) entre la seva activitat municipal com a funcionaria interina, amb la 
categoria professional de Tècnica mitjana en Arquitectura, amb destinació al 
Departament d’Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella, on ocupa el lloc 
de treball de Tècnica 4 (80.40.OP.20), i una activitat privada per compte propi 
d’arquitecta tècnica. Per tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública 
i la privada, s’exclou de l’exercici de l’activitat privada d’arquitecta tècnica, 
qualsevol manifestació del mateix en el terme municipal de Barcelona. La dedicació 
professional privada no podrà superar la meitat de la jornada laboral setmanal 
vigent a l’Administració Pública i haurà de desenvolupar-se en horari no coincident 
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amb el municipal. La present autorització resta condicionada a l’estricte 
compliment dels deures públics, a les prohibicions i altres previsions que es 
contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del personal de 
les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de la Generalitat i 
d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència per canvi de lloc 
de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives al mateix. Donar-
ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció. 

 
5. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Carlos Fuentes Cruz (mat. 

27498) 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 Nou Barris, on ocupa el lloc de treball de 
Tècnic 3 (80.30.OP.20) i una activitat privada per compte propi d’arquitecte. Per 
tal d'evitar possibles coincidències entre l'activitat pública i la privada, s’exclou de 
l’exercici de l’activitat privada d’arquitecte, qualsevol manifestació del mateix en el 
terme municipal de Barcelona. La dedicació professional privada no podrà superar 
la meitat de la jornada laboral setmanal vigent a l’Administració Pública i haurà de 
desenvolupar-se en horari no coincident amb el municipal. La present autorització 
resta condicionada a l’estricte compliment dels deures públics, a les prohibicions i 
altres previsions que es contenen en la Llei 53/1984 de 26 de desembre 
d’incompatibilitats del personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del Personal al Servei de l’Administració de 
la Generalitat i d’altra normativa aplicable. Aquesta autorització perdrà vigència 
per canvi de lloc de treball municipal o per variació de les circumstàncies relatives 
al mateix. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció. 

 
6. Aprovar l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 

l’Ajuntament de Milà (Comune di Milano), que té per objecte dur a terme el 
Projecte Europeu “Food Smart Cities for Development”, d’acord amb els objectius i 
prioritats de la Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional. 
Facultar el Director de Justícia Global i Cooperació Internacional per a la signatura 
de l’esmentat conveni. 

 
7. Aprovar les Bases reguladores de la convocatòria per a atorgar subvencions 

per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l' 
Ajuntament de Barcelona; sotmetre-les a informació pública, d'acord amb els 
articles 124.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals (ROAS), 
aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny i 48.1 de la Llei 30/92, durant un 
termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d'aquest anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. TENIR-LES per aprovades 
definitivament, sempre que no s’hagin formulat al·legacions durant el període 
d’informació pública. 

 
8. Informar favorablement les actuacions d’inversions relacionades en el 

document de 14 d'octubre de 2015. 
 
9. Aprovar l’expedient núm. 3-141/2015 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, per ingrés i compromís d’ingrés, 
procedents de l’Institut Barcelona Esports i l'Institut Municipal d’Urbanisme 
respectivament per a la realització de programes pel desenvolupament de la 
població adolescent i jove i la promoció de l’associacionisme juvenil a l’any 2015, 
per 14.036,00 euros, de conformitat amb la documentació i amb la distribució 
d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, referència comptable 
15092295. Donar compte d’aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.  
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10. Aprovar l’expedient núm. 3-144/2015 de modificacions de crèdit, consistent 
en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 2.484.447,24 euros, de conformitat amb la documentació 
i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15093091. 

 
11. Aprovar l’expedient núm. 3-146/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 18.589,32 euros, per atendre despeses d’atenció social a 
la gent gran del Districte de Sants-Montjuïc, de conformitat amb la documentació i 
amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a l’expedient, 
referència comptable núm. 15100591. 

 
12. Aprovar l’expedient núm. 3-147/2015 de modificacions de crèdit, consistent 

en transferències de crèdit del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de 
l’exercici 2015, d’import 200.000,00 euros, per atendre despeses d’execució de 
projectes d’Ajuts a persones amb discapacitat de Barcelona, de conformitat amb la 
documentació i amb la distribució d’aplicacions pressupostàries que consta a 
l’expedient, referència comptable núm. 15100691. 

 
13. Aprovar l’encàrrec de gestió a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans 

de Barcelona, amb NIF P0800013E, per a la prestació dels serveis necessaris per a 
la Identificació de Patents Verdes. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de la 
despesa per 3.600,00 euros corresponent a l’encàrrec de gestió, amb càrrec a la 
partida 0702 – 467.36 – 430.11 del Pressupost del 2015. Facultar el Gerent 
d’Ocupació, Empresa i Turisme, Albert de Gregorio Prieto, per a la signatura dels 
documents derivats del l’encàrrec. Requerir l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona, per tal que, en el termini màxim de 2 mesos a 
comptar des de la data de finalització de l’encàrrec, aporti justificació documental i 
econòmica de l’executat. 

 
ÀREA DE DRETS SOCIALS 

 
14. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada 

Viarany, amb NIF G63798813, per a l’execució del projecte Centre Obert Eixample, 
per oferir serveis i recursos en l’àmbit de la realització de programes 
socioeducatius en relació amb mancances de la infància i l’adolescència, 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 
80.516,46 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 Fundació Privada Viarany, la despesa de 80.516,46 euros, dels 
quals 38.758,24 euros corresponen a l’exercici 2015 i 41.758,24 euros a l’exercici 
2016, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec a la 
partida 0201 23111 48903, equivalent al 26,10% del cost total del projecte 
(308.540,00 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal que en un termini no 
superior a 3 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 l’lma. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets 
Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, 
així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
15. Aprovar l’addenda al protocol addicional per al 2015 del contracte programa 

per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Barcelona, en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, subscrits 
l’any 2012. 
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16. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Associació Acció 
Hospitalària, amb NIF G60739984, per a l’execució del projecte "Un plat per avui, 
un servei pel demà", per tal de donar resposta a la situació de vulnerabilitat 
d’aquelles famílies, sobretot nuclears i/o monoparentals amb menors a càrrec i que 
requereixen aliments bàsics per subsistir, persones que per diverses causes es 
troben sense recursos econòmics ni xarxa relacional, 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 106.000,00 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 l’Associació 
Acció Hospitalària la despesa de 106.000,00 euros, dels quals 53.000,00 euros 
corresponen a l’exercici 2015 i 53.000,00 euros a l’exercici 2016, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient, amb càrrec a la partida 0201 23144 
48903 de la Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials equivalent al 76,68% 
del cost total del projecte (138.231,56 euros). Requerir l’entitat beneficiària per tal 
que en un termini no superior a 3 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 l’Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de 
l’Àrea de Drets Socials i segona tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, per 
a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que 
se’n derivin. 

 
17. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Hospital de Sant Joan 

de Déu, amb NIF R5800645C, per a l’execució del Projecte per a la reducció de 
l’impacte de l’hospitalització infantil, per afavorir una vivència el més positiva 
possible de l’experiència de la malaltia en el nen i adolescent, 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 120.000,00 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 Hospital de Sant Joan de Déu la despesa de 120.000,00 euros, dels quals 
60.000,00 euros del pressupost de l’any 2015, amb càrrec de la partida 0201 
48903 31111, de la Direcció del Programa de Salut, i de 60.000,00 euros per a 
l’any 2016, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient, equivalent al 
15,72% del cost total del projecte (763.357,04 euros). Requerir l’entitat 
beneficiària per tal que en un termini no superior a 3 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 l'Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, 
Regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de 
l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. 

 
ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 
18. Prorrogar de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016 el contracte 

que té per objecte la gestió del Centre Cívic Sarrià per als anys 2013-2015, 
adjudicat en data 21 de novembre de 2012 a QSL Serveis Culturals, SL, amb NIF 
B60641925. Ampliar l'autorització i disposició de despesa del contracte número 
12C00019 per 259.730,32 euros en concepte de subvenció màxima per tal de 
mantenir l'equilibri econòmic de la concessió, 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 QSL Serveis Culturals, SL. 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 Districte de Sarrià-
Sant Gervasi, al carrer Anglí 31 planta 1a. 
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19. Prorrogar de l'1 de gener al 31 de desembre de 2016 el contracte que té per 
objecte la gestíó del Centre Cívic Can Castelló i casals de gent gran de Can 
Fàbregas i Can Castelló i de la dinamització del programa de gent gran del districte 
per als anys 2013-2015, adjudicat en data 19 de desembre de 2012 a Fundació 
Pere Tarrés, amb NIF R5800395E. Ampliar l'autorització i disposició de despesa del 
contracte número 12C00016, per 279.450,00 euros en concepte de subvenció 
màxima per tal de mantenir l'equilibri econòmic de la concessió, 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 Fundació Pere Tarrés. 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 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi al carrer Anglí, 31 planta 1a. 

 
20. Prorrogar de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016 el contracte 

que té per objecte la gestió del Centre Cívic Vil·la Florida per als anys 2013-2015, 
adjudicat en data 28 de novembre a QSL Serveis Culturals, SL, amb NIF 
B60641925. Ampliar l'autorització i disposició de despesa del contracte núm. 
12C00018 que té per objecte la Gestió del Centre Cívic Vil·la Florida per 
237.786,00 euros en concepte de subvenció màxima per tal de mantenir l'equilibri 
econòmic de la concessió, 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 QSL Serveis 
Culturals, SL. 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 Districte de Sarrià-Sant Gervasi al 
carrer Anglí, 31 planta 1a. 

 
ÀREA D'ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT 

 
21. Modificar el contracte número 14001458 d’acord amb l’informe dels serveis 

tècnics municipals de 29 de setembre de 2015, i de conformitat amb els articles 
105, 107 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la 
Llei de Contractació del Sector Públic. Ampliar l'autorització i disposició de despesa 
de l’esmentat contracte, que té per objecte els serveis de manteniment de les 
estructures vials i espais urbans singulars de la ciutat de Barcelona (2014-2018) 
per un import de 199.153,00 euros amb càrrec al Pressupost i Partida indicades en 
el document comptable; i disposar-la a favor de Serveis Integrals Manteniment 
Rubatec, NIF A60744216. Declarar la improcedència de la revisió de preus d'acord 
amb la justificació que consta en el plec de clàusules administratives particulars. 
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 modificació del 
contracte a les dependències d'Administració de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat. 

 
22. Modificar el contracte número 14004236 d’acord amb l’informe dels serveis 

tècnics municipals de 15 de setembre de 2015 i de conformitat amb els articles 
105, 107 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la 
Llei de Contractació del Sector Públic. Ampliar l'autorització i disposició de despesa 
de l’esmentat contracte que té per objecte els serveis de subministrament, 
distribució i retirada de tanques en actes públics a la ciutat de Barcelona (2015-
2016) per un import de 90.000,00 euros amb càrrec al Pressupost/os i Partida/es 
indicades en el document comptable; i disposar-la a favor de UTE Tanques 
Barcelona, NIF U66430158. Declarar la improcedència de la revisió de preus 
d'acord amb la justificació que consta en el plec de clàusules administratives 
particulars. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies 
hàbils següents a la recepció d'aquesta notificació, constitueixi la garantia 
definitiva complementària per un import de 1.239,67 euros i, comparegui per 
formalitzar la modificació del contracte a les dependències d'Administració de 
l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 
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23. Encarregar a Foment de Ciutat SA l’execució de les tasques per dur a terme 

el suport als programes d’implicació territorial i social d’Ecologia Urbana durant els 
anys 2015 i 2016, amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les 
prescripcions generals annexes que s’aproven, fins al 31 de desembre de 2016; 
autoritzar i disposar la despesa plurianual per un import de 257.000,00 euros a 
favor de Foment de Ciutat, SA, amb NIF A62091616, per fer front a les despeses 
derivades d’aquest encàrrec de gestió; aplicar, amb càrrec a la partida indicada en 
aquest mateix document, l’import de 157.000,00 euros al Pressupost de la 
Gerència d’Ecologia Urbana de l’any 2015 i 100.000,00 euros al Pressupost de la 
Gerència d’Ecologia Urbana 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 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 BOPB. 

 
Districte de Ciutat Vella 

 
24. Aprovar inicialment el projecte executiu de la reforma de la planta baixa i 

part de la planta primera de l’espai situat al carrer Sant Oleguer, 17, al Districte de 
Ciutat Vella a Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe de 
Conformitat Tècnica del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que 
aquests efectes es dóna per reproduït, amb un pressupost de 881.427,44 euros, el 
21% d'IVA inclòs, d’acord amb allò que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya; i sotmetre’l a informació pública durant 30 dies hàbils, a 
comptar a partir del dia següent al de la seva publicació al BOPB, termini durant el 
qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

 
Districte de Gràcia 

 
25. Aprovar definitivament el Projecte executiu de l'obra mecànica de la xarxa 

de recollida pneumàtica de residus a la travessera de Dalt entre plaça Lesseps i 
carrer Escorial al Districte de Gràcia de Barcelona, d’iniciativa municipal, d’acord 
amb l’Informe Tècnic del Projecte que figura a l’expedient administratiu i que a 
aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 2.609.923,08 euros, el 
21% d'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 BOPB, en un diari dels de més 
circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’anuncis de la 
Corporació; i encarregar a la societat municipal BIMSA la gestió de l’actuació. 

 
 

Districte de Nou Barris 
 
26. Aprovar projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut i la memòria 

ambiental d’una àrea de gossos de 700 m2 dins una àrea verda entre l'avinguda 
Meridiana, la via Favència i el carrer Cooperació al Districte de Nou Barris, 
d’iniciativa municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic de la Direcció de Llicències i 
Inspecció del Districte que figura a l’expedient administratiu i que aquests efectes 
es dóna per reproduït, amb un pressupost de 592.547,27 euros, el 21% d'IVA 
inclòs, d’acord amb allò que preveuen els art. 37 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya (ROAS), en concordança amb els art. 121 a 125 del Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic (TRLLCSP), 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
(TRLLMRLC), 93 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 
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(TRRL), 134 de Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RCAP) 
i apartat 8.5 B.4 I 9.3 de l’annex al Decret d’Alcaldia de 17 d’abril de 2012. 

 
Moció 
 
Única. Aprovar el projecte normatiu relatiu al Reglament de funcionament intern 

del Consell Turisme i Ciutat d'acord amb el document que obra en l'expedient i 
donar-li el tràmit dels articles 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
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CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE 

Acords 
 

Districte 1. Ciutat Vella 
 

Acords de la sessió extraordinària del 8 d’octubre de 20154 
 
 
En la sessió extraordinària del Consell de districte de 8 d’octubre de 2015, es 

van adoptar els acords següents: 
 

PART DECISÒRIA  
 
Acceptar, per unanimitat, la constitució de les Comissions Consultives de Govern 

de caràcter preceptiu i la designació dels seus membres.  
 
Acceptar, per majoria dels membres presents, el nomenament de la Sra. Maria 

José Arteaga Muñoz com a Vicepresidenta del Consell del Districte de Ciutat Vella. 
 
Acceptar, per unanimitat, la constitució de les Comissions de Treball i dels 

Consells Sectorials i d’Equipament, i la designació dels seus membres. 
 

 
 

Acords de la sessió ordinària del 8 d’octubre de 2015 
 
 
En la sessió ordinària del Consell de districte de 8 d’octubre de 2015, es van 

adoptar els acords següents: 
 

PART DECISÒRIA  
 
Informar favorablement per majoria dels membres presents sobre el Pla especial 

Integral i de Millora Urbana per a l’ampliació de la Botiga Raima, situada al carrer 
Comtal, 27, promogut per La Carpeta i el Paper. 

 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 
 
Acceptar, per majoria dels membres presents, la Proposició al Consell Plenari de 

Ciutat Vella del Grup Municipal PP per a què s’acordi presentar en el proper Plenari 
un cronograma del projecte de construcció de l’escola bressol del carrer Aurora, 
24.  

 
Acceptar, per unanimitat, la Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup 

Municipal ERC-AM per a què el Consell de Districte acordi instar a l’Ajuntament de 
Barcelona a posar en marxa un servei d’autocar entre l’Hospital del Mar i l’Hospital 
de l’Esperança, per tal que les persones de la tercera edat puguin arribar a 
l’Hospital de l’Esperança i accedir als serveis necessaris. 

 
Acceptar, per unanimitat, la Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup 

Municipal PSC per a instar al govern del Districte de Ciutat Vella a què impulsi la 
redacció i tramitació del pla urbanístic que ha de regular la volumetria de la 
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parcel·la del passatge Sant Benet amb carrer Rec Comtal, per tal que es pugui 
executar la promoció d’habitatge públic prevista en la mateixa. 

 
Acceptar, per majoria dels membres presents, la Proposició al Consell Plenari de 

Ciutat Vella del Grup Municipal CiU per a què el Consell de Districte de Ciutat Vella 
iniciï el procés de licitació i construcció de la plaça Folch i Torres tal com estava 
prevista i dotada e el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, i que respecti el 
procés de participació que es va fer amb els veïns i veïnes de la plaça i es 
construeixi el projecte acordat amb ells. 

 
 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
El Consell de Districte de Ciutat Vella acorda acceptar per majoria dels membres 

presents la següent Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal BComú-
E en el sentit que: 

 
“El 5 d’octubre ha fet 2 anys de la mort de Juan Andrés Benítez sense que se 

n’hagin aclarit les causes. El Consell Plenari de Ciutat vella transmet el condol a la 
família i als seus amics i amigues, i declara que treballarà per dignificar i mantenir 
la seva memòria.” 
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Districte 2. l’Eixample 
 
Acords de la sessió extraordinària del 8 d’octubre de 2015 

 
 
El Ple del Consell Municipal del Districte de l’Eixample, en sessió extraordinària 

de 8 d’octubre de 2015, acorda el següent: 
 
 

PART INFORMATIVA 
 
Restar assabentat del Decret d’Alcaldia de data 30 de juliol de nomenament dels 

Regidors/es Presidents/es dels Consells de Districte. 
Restar assabentat del Decret d’Alcaldia de data 28 i 30 de juliol de nomenament 

dels Regidors/es adscrits/es. 
Restar assabentat del Decret d’Alcaldia de data 16 de setembre de nomenament 

de la Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda com a Consellera de Districte. 
Restar assabentat de les resolucions del Regidor del Districte de dates 29 de 

juliol, i 1 i 8 de setembre per les quals s’estableix el règim de dedicació exclusiva i 
dedicació parcial dels consellers i Conselleres de Districte. 

Restar assabentat de la resolució del Regidor del Districte de data 30 de 
setembre sobre comunicació al Plenari del Consell del Districte de la composició de 
la Junta de Portaveus. 

Restar assabentat de les resolucions del Regidor del Districte de 15 de setembre 
de nomenament dels Consellers/es membres de la Comissió de Govern del 
Districte. 

Restar assabentat de la resolució del Regidor del Districte per la qual es 
nomenen consellers/es ponents en cadascun dels diferents àmbits d’actuació 
sectorial. 

Restar assabentat de la composició dels grups municipals. 
Restar assabentat del Decret d’Alcaldia de data 13 de juny, pel qual es ratifica el 

nomenament del Sr. Màxim López Manresa com a gerent del Districte de 
l’Eixample. 

 
PART DECISÒRIA 

 
Aprovar per unanimitat el Cartipàs del Districte, amb constitució de les 

Comissions Consultives de Govern, Comissions de Treball i Consells Sectorials i 
d’Equipament, Consells de Barri, Consell Ciutadà i Audiència Pública, previstos a 
les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i designació dels seus 
membres. 

 
 

 
Acords de la sessió ordinària de 8 d’octubre de 2015 

 
El Ple del Consell Municipal del Districte de l’Eixample, en sessió ordinària de 8 

d’octubre de 2015, acorda el següent: 
 
Aprovar l’acta de la sessió ordinària del 29 de juliol de 2015 
 

PART INFORMATIVA 
 
Restar assabentat del despatx d’ofici. 
 
Restar assabentat de l’Informe del Regidor. 
 

PART D’IMPULS I CONTROL 
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Acceptar, amb el vot favorable de CiU, C’s i el PP, el vot en contra de BeC, i la 
CUP-PA i l’abstenció d’ERC-AM i PSC la proposició presentada per CiU per la qual 
s’acorda que el Consell de districte de l’Eixample no renuncia ni a la titularitat ni a 
l’ús municipal de l’edifici de transformadors i insta al govern municipal a recuperar-
lo i a executar els projectes aprovats per tal que pugui esdevenir un equipament al 
servei dels veïns i veïnes del Fort Pienc i la Dreta de l’Eixample. 

 
Acceptar, amb el vot favorable de CiU, C’s i el PP, el vot en contra de BeC, i la 

CUP-PA i l’abstenció d’ERC-AM i PSC la proposició presentada pel PP per la qual 
s’acorda 1. Instar al Govern municipal la desocupació de l’edifici municipal 
“Transformadors” al carrer Ausiàs March 60. 2. Presentar un calendari d’actuació 
per destinar aquest edifici als equipaments de barri previstos. 

 
Acceptar, amb el vot favorable de BeC, CiU, ERC-AM, C’s, un vot favorable de la 

CUP-PA, i l’abstenció de PP i una abstenció de la CUP-PA, la proposició presentada 
per ERC-AM per la qual s’acorda instar al govern del districte a destinar part del 
superàvit resultant de l’exercici pressupostari actual a actuacions d’inversió i 
millores als barris del districte. Que el Govern es comprometi a concretar en el 
termini d’un mes a quines propostes d’inversió destinarà doncs l’esmentat 
superàvit resultant. 

 
Acceptar, amb el vot favorable de BeC, CiU, ERC-AM, la CUP-PA, el vot en contra 

de PP i C’s i l’abstenció de PSC la proposició presentada per la CUP-PA per la qual 
s’acorda que les decisions que afecten al barri i a la vida quotidiana del veïnat, ja 
siguin en matèria de planificació urbanística, equipaments públics, polítiques 
socials, usos dels espais, etc. Siguin preses a través de processos participatius que 
garanteixen les condicions necessàries per a la participació, no només de les 
entitats i organitzacions implicades, sinó del major nombre de veïns possible i que 
les decisions preses en aquests espais participatius siguin vinculants en l’acció 
política de govern. 

 
Acceptar, amb el vot favorable de CiU, ERC-AM, C’s i el PP el vot en contra de 

BeC i la CUP-PA i l’abstenció del PSC, la proposició presentada per C’s per la qual 
s’acorda que l’enllumenat públic de l’Eixample es mantingui i fins i tot s’ampliï, ja 
que respon tant a la tradició del Nadal al barri i dona vida ajudant al comerç a 
compensar pèrdues acumulades durant l’any. 

 
Acceptar, amb el vot favorable de BeC, CiU, ERC-AM, un vot favorable de la 

CUP-PA, i una abstenció de CUP-PA (1) i del PSC, la proposició presentada pel PSC 
per la qual s’acorda que el govern municipal inclogui en el procés d’elaboració del 
PAD 2015-2019, la redacció de plans de millora dels barris, principalment de la 
Dreta i Sagrada Família que inclogui la cerca de sòl per la construcció 
d’equipaments, la millora de l’espai públic atenent especialment criteris 
d’accessibilitat, igualtat de gènere, seguretat, mobilitat sostenible i eficiència 
energètica i la millora de la qualitat de l’aire, un pla d’acció per a la rehabilitació 
d’habitatges i elaborar plans de comerç, amb especial atenció al comerç de 
Sagrada Família que parteix de la consideració del comerç de proximitat coma una 
eina d’engranatge de la vida social dels barris.  
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Districte 10. Sant Martí 
 

Acords de la sessió extraordinària del 8 d’octubre de 2015 
 
Presa de possessió del president del Consell del Districte. 
 
El president del Consell de Districte de Sant Martí, Ilm. Sr. Xavier Mulleras 

Vinzia, pren possessió del seu càrrec. Li pren jurament l’Ilm. Sr. Josep Mª 
Montaner i Martorell, regidor del Districte de Sant Martí. 

 
A) Part informativa: 

 
Despatx d’ofici 
 
1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 30 de juliol de 2015, de 

nomenament de l’Im. Sr. Xavier Mulleras Vinzia, com a president del Consell del 
Districte. 

 
El Consell resta assabentat. 
 
2. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 30 de juliol de 2015, de 

nomenament de regidors/es adscrits/es del GMPSC. 
 
El Consell resta assabentat. 
 
3. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 13 de juny de 2015, de 

nomenament del senyor Josep García Puga, com a gerent del Districte. 
 
El Consell resta assabentat. 
 
4. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de data 2 de setembre de 2015, de 

nomenament del senyor Marc Andreu Acebal com a conseller del districte de Sant 
Martí, i de la seva presa de possessió del càrrec en data 10 de setembre de 2015. 

 
El Consell resta assabentat. 
 
5. Donar compte de la resolució del regidor del Districte de data 29 de juliol de 

2015, de nomenament dels membres de la Comissió de Govern del Districte, així 
com de la resolució de 28 de setembre de 2015, per la qual es modifica l’anterior, 
en el sentit d’incorporar a la Comissió de Govern al senyor Marc Andreu i Acebal, i 
delegar la presidència de les Comissions Consultives de Govern.  

 
El Consell resta assabentat. 
 
6. Donar compte de la resolució del regidor del Districte de data 8 de setembre 

de 2015, per la qual s’estableix el règim de dedicació dels membres del Consell de 
Districte, i es modifica la resolució de data 29 de juliol de 2015, sobre la mateixa 
matèria. 

 
El Consell resta assabentat. 
 
7. Donar compte de la resolució del regidor/a del Districte de data 28 de 

setembre de 2015, per la qual es nomenen consellers/es ponents en cadascun dels 
diferents àmbits d’actuació sectorial.  

 
El Consell resta assabentat. 
 
8. Donar compte de la resolució del regidor del Districte de data 28 de setembre 

de 2015, per la qual es nomenen consellers/es de barri. 
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El Consell resta assabentat. 
 

B) Part decisòria/executiva : 
 
1. Proposar a l’Alcaldia el nomenament del vicepresident/a del Consell del 

Districte de Sant Martí, de conformitat amb allò disposat a l’art. 15 de les Normes 
reguladores del funcionament dels Districtes. 

 
El Consell aprova proposar a l’Alcaldia el nomenament de la senyora Lourdes 

Arrando Bellés, com a Vicepresidenta del Consell de Districte de Sant Martí. 
 
2. Constituir, de conformitat amb allò previst a l’art. 32 de les Normes 

reguladores del Funcionament dels Districtes, les Comissions Consultives de 
Govern de caràcter preceptiu i designació dels seus membres. 

 
S’aprova amb l’abstenció del GMDPP i GMDCIU, i el vot a favor de la resta dels 

grups municipals. 
 
3. Aprovar el cartipàs del districte de Sant Martí, amb la constitució dels òrgans 

previstos a les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i designació 
dels seus membres: 

 
a) Composició de Consells Sectorials 
b) Composició de Comissions de Treball 
c) Composició de Consells d’Equipament 
d) Composició dels Consells de Barri  
 
S’aprova amb l’abstenció del GMDPP, GMDC’S i GMDCIU, i el vot a favor de la 

resta dels grups municipals. 
 

 
 

Acords de la sessió ordinària del 8 d’octubre de 2015 
 

A) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
S’aprova l’acta de la sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, un cop 

introduïdes les esmenes plantejades. 
 

B) Part informativa: 
 
Despatx d’ofici:  
 
Adjudicacions de contractes per procediment obert i negociat entre els mesos de 

març a setembre de 2015. 
 
El Consell Plenari resta assabentat. 
 
Decret del Regidor de 10 de juliol de 2015 pel que s’aproven les bases de la 

53ena edició dels Premis Sant Martí, s’autoritza la seva convocatòria per l’any 
2015, i es dóna compte al Consell de Districte. 

 
El Consell Plenari resta assabentat. 
 

Informe Regidor 
 
El Consell Plenari resta assabentat. 
 

C) Part decisòria/executiva : 
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a) Propostes d’acord:  
 
Informar favorablement el Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels carrers 

de Cristòbal de Moura, de Josep Pla, de Veneçuela i de Puigcerdà, promogut per 
Alypaga SL, Comercial Esteve SL i Família Esteve. 

 
S’aprova amb el vot a favor de tots els grups municipals, i el vot en contra del 

GMDCUP. 
 
Informar favorablement la modificació del Pla Especial d’establiments de 

concurrència pública i dels comerços alimentaris amb degustació del Districte de 
Sant Martí, d’iniciativa municipal. 

 
S’aprova amb el vot a favor dels grups municipals de GMDPSC, GMDCUP i 

GMDBComú, l’abstenció de GMDCIU, GMDERC-AM i GMDC’S, i el vot en contra del 
GMDPP 

 
Informar favorablement el Pla de Millora Urbana de l’illa delimitada pels carrers 

de Sancho d’Àvila, d’Àlaba, d’Almogàvers i de Pamplona, promogut per la Junta de 
Compensació del PMU. 

 
S’aprova amb el vot a favor de tots els grups municipals i l’abstenció de 

GMDCUP. 
 
b) Proposicions: no hi ha cap proposició. 
 

D) Part d’impuls i control. 
 
a) Proposicions / declaracions de grup 
 
Presentada pel GMDCIU: 
 
Instar al Govern Municipal perquè, en tot moment, ofereixi un suport lleial a les 

institucions de la Generalitat de Catalunya i, de conformitat amb aquest 
plantejament, es comprometi a respectar les resolucions i acords del Parlament de 
Catalunya per a la consecució d’un Estat propi. 

 
S’aprova amb el vot a favor del GMDERC i GMDCIU, el vot en contra de 

GMDPSC, GMDC’S i GMDPP, i l’abstenció del GMDCUP i de GMDBComú. 
 
Presentada pel GMDERC: 
 
Instar al Regidor del Districte per tal de destinar el superàvit resultant de 

l’exercici pressupostari actual i anteriors a realitzar millores socials en el districte 
de Sant Martí, i proposar que, en concret, s’impulsi de forma urgent les següents 
mesures: 

 
− Comprar edifici “Escola Bressol Pere Calafell” 
− Accelerar Bloc equipaments de Ca l'Isidret  
− Finalitzar la transformació de Can Ricart  
− Acondicionar la nau Industrial Pere IV, 414 x Coop Ferralla i d’altres usos 
− Comprar Antiga Fàbrica Zenit  
− Comprar els baixos de l'edifici Flor de Maig  
− Comprar Local per a l'Ateneu del Clot i altres entitats  
− Comprar locals de "Fuerzas y Locales Industriales"  
 
S’aprova amb l’abstenció del GMDPP i GMDC’S, i el vot a favor de la resta dels 

grups municipals, el següent text transaccionat: 
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Instar al Regidor del Districte per tal de destinar el superàvit resultant de 
l’exercici pressupostari actual i anteriors a realitzar millores socials en el districte 
de Sant Martí, i proposar que siguin tingudes en compte i s’estudiï la seva 
viabilitat, per tal de dur a terme alguna de les següents actuacions: 

 
− Comprar edifici “Escola Bressol Pere Calafell” 
− Accelerar Bloc equipaments de Ca l'Isidret  
− Finalitzar la transformació de Can Ricart  
− Acondicionar la nau Industrial Pere IV, 414 x Coop Ferralla i d’altres usos 
− Comprar Antiga Fàbrica Zenit  
− Comprar els baixos de l'edifici Flor de Maig  
− Comprar Local per a l'Ateneu del Clot i altres entitats  
− Comprar locals de "Fuerzas y Locales Industriales"  
 
Presentada pel GMDPSC: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Instar a l’actual Govern Municipal per tal que inicii abans de la finalització del 

present any les obres d’urbanització del carrer Pere IV i que dugui a terme la 
redacció i aprovació dels trams nord i sud del carrer Pere IV per tal de poder ser 
licitat, executant així tota la urbanització de l’Eix Pere IV alhora. 

 
S’aprova amb l’abstenció del GMDBComú, el vot en contra del GMDCUP, i el vot 

a favor de la resta de grups municipals. 
 
Presentada pel GMDC’s 
 
Instar al distrito de Sant Martí a aumentar las ayudas económicas, el aumento 

de educadores sociales y la creación de la figura de un auditor social de barrio para 
el seguimiento de las ayudas y para la detección de posibles casos de 
impugnabilidad, como una herramienta para dar oportunidades a las personas. 

 
Es rebutja. 
 
Presentada pel GMDPP: 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Solicitar a los organismos implicados, como Institut municipal de mercados y 

Barcelona de Serveis Municipals (BSM), ambos dependientes de la administración 
municipal, a promover una solución de consenso que conjugue la promoción del 
mercado de Sant Martí, mediante bonificación del tiempo de estacionamiento de 
los clientes del mercado y los vecinos de la zona, para incorporar políticas de 
promoción comercial de un nuevo modelo de mercado del siglo XXI con la 
adaptación de los mercados a su entorno. 

 
S’aprova amb el vot a favor del GMDPP, GMDC’S i GMDCIU, el vot en contra del 

GMDCUP i GMDBComú, l’abstenció del GMDPSC i GMDERC, i el vot de qualitat del 
President, a favor de la iniciativa, per haver-se produït un empat. 

 
Presentada pel GMDCUP 
 
Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi: 
 
Impulsar un Pla de Desenvolupament social i econòmic de l’Eix Pere IV, 

considerant aquest com una oportunitat a nivell de districte per al 
desenvolupament urbanístic d’una zona que requereix rehabilitar-se. Un pla de 
desenvolupament de caire comunitari i d’economia social i solidària, que estigui 
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regit per un procés de participació veïnal, i amb l’objectiu d’esdevenir model de 
referència a nivell de ciutat i d’exemple a nivell internacional. 

 
S’aprova amb el vot a favor del GMDCUP, GMDC’S, GMDPSC, GMDERC i 

GMDBComú, el vot en contra del GMDPP, i l’abstenció del GMDCIU, el següent text 
transaccionat: 

 
Impulsar un Pla de Desenvolupament social, econòmic, cultural i d’habitatge 

social de l’Eix Pere IV, considerant aquest com una oportunitat a nivell de districte 
per al desenvolupament urbanístic d’una zona que requereix rehabilitar-se. Un pla 
de desenvolupament de caire comunitari i d’economia social i solidària, que estigui 
regit per un procés de participació veïnal, i amb l’objectiu d’esdevenir model de 
referència a nivell de ciutat i d’exemple a nivell internacional. 

 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional: No hi ha assumptes a 

tractar. 
 
c) Precs 
 
Presentat pel GMDERC 
 
Que el govern municipal del districte adopti les mesures necessàries i suficients 

per assegurar que els nens de les famílies afectades tenen accés a les beques 
menjador, sense dependre de la seva capacitat d’obtenir la informació, sense que 
hi puguin concórrer traves burocràtiques i independentment de en quin moment 
del curs es generi aquesta necessitat en cada cas concret. 

 
S’accepta el prec. 
 
Presentat pel GMDERC 
 
Que a partir d’ara el govern municipal incorpori el diàleg amb els altres grups 

municipals i els criteris d'excel·lència i rigor en els continguts en els processos de 
selecció dels ponents en actes organitzats per l'administració.  

 
No s’accepta el prec. 
 
d) Preguntes 
 
Presentada pel GMDCIU 
 
Quin és el capteniment del govern en relació a la suspensió de llicències i la 

definició en matèria d’horaris, vetlladors i altres elements de l’espai singular de la 
Rambla del Poblenou. 

 
La resposta constarà en acta. 
 
Presentada pel GMDCIU 
 
Quin és el capteniment del govern en relació al projecte de l’Eix Pere IV? 
 
La resposta constarà en acta. 
 
Presentada pel GMDPSC 
 
Quin és el capteniment del Regidor del districte en relació a la paralització de les 

obres de construcció dels equipaments de Ca l’Isidret i el conseqüent 
endarreriment en la posada en marxa del casal de gent gran tant necessari pel 
barri? 
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La resposta constarà en acta. 
 
Presentada pel GMDPSC 
 
Quin ús te previst donar al refugi antiaeri de Can Robacols l’actual equip de 

govern del Districte? 
 
La resposta constarà en acta. 
 
Presentada pel GMDC’s 
 
Estamos interesados en saber que medidas de ocupación tienen previstas para 

las personas que se encuentran en situación de desempleo en nuestro Distrito. 
 
La resposta constarà en acta. 
 
Presentada pel GMDC’s 
 
En el campo de las obras urbanas, ¿tienen planteado seguir con la reforma de 

l'Eix Pere IV que tantas demoras ha tenido, y qué plazos tienen previstos para la 
realización de las obras? 

 
La resposta constarà en acta. 
 
Presentada pel GMDPPC 
 
Cuál es el calendario de actuación de los proyectos, desglosados por fecha de 

realización de proyecto, licitación y ejecución, para realizar la apertura de la calle 
del Concili de Trento y la reforma de las calles de la Verneda y de Sant Joan de 
Malta, y hacer una conexión peatonal entre el parque de Can Miralletes y la calle 
de Rogent que pase por la plaza de las Tortugas (plaza de Sant Josep de Calasanz) 
y conecte este parque con el parque del Clot. 

La resposta constarà en acta. 
 
Presentada pel GMDPPC 
 
¿Cuál es el calendario de operaciones de mantenimiento de los parques 

infantiles del distrito, y en especial del ubicado frente a la Gran Via de les Corts 
Catalanes, 1044? 

La resposta constarà en acta. 
 
Presentada pel GMDCUP 
 
Què s'està fent per desenvolupar un pla d'emergència i cohesió social al barri del 

Besòs? Si s'està fent, què, com i en què terminis? Si no s'està fent, es planteja fer-
ho? Com, amb quin model i en què terminis? 

 
La resposta constarà en acta. 
 
Presentada pel GMDCUP 
 
Quan, amb quina titularitat i amb quin model de gestió proposa l'equip de 

govern obrir la residència de dia per a gent gran Alchemika? 
 
La resposta constarà en acta. 
 
Seguiment de les proposicions i declaracions de grup: no hi ha temes a tractar. 
 
Declaracions institucionals: no hi ha temes a tractar. 
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DISPOSICIONS GENERALS 

Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la 

Llei regulador de les bases de règim local i per l’article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona, disposo: 

 
Primer. Aprovar la modificació del Decret de l’Alcaldia de 12 de gener de 2012 

en sentit de: 
Afegir el punt 5bis en l’apartat Primer amb el següent redactat: “Iniciar la 

tramitació d’expedients i adoptar, d’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del Dret a l’Habitatge de Catalunya, la declaració d’inhabilitat 
d’habitatges, les declaracions de situació anòmala d’habitatges, en qualsevol de les 
seves modalitats (desocupació permanent, sobreocupació, infrahabitatge) i adoptar 
totes aquelles mesures i resolucions no sancionadores previstes en els articles 109 
a 114 de l’esmentada Llei 18/2007”. 

 
Segon. Deixar sense efectes el Decret de l’Alcaldia de 29 de gener de 2015 en 

matèria de delegacions relatives a les competències de la Llei 18/2007. 
 
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 
 
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Consell Municipal. 
 
Barcelona, 23 de març de 2015. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera.  
(Ref. 853/15) 
 

* * * 
 
Decret. Atès l’informe conjunt de l’Interventor General i del Secretari General 

de l’Ajuntament en relació a l’aplicació de l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, segons redacció donada per la Llei 27/2013, en virtut del que disposa 
l’article 13 de la Carta Municipal de Barcelona, disposo: 

 
Crear, de forma excepcional i extraordinària, un grup de personal eventual a 

extingir integrat per les 13 persones que es relacionen a l’annex i que estan 
desenvolupant, des de fa molt anys, tasques clarament d’estructura administrativa 
i funcionarial que res tenen a veure amb funcions d’assessorament especial o de 
confiança política, pròpia del personal eventual, ni funcions de caràcter directiu 
susceptible de lliure designació, per tal que durant el termini màxim d’un any 
segueixin vinculades a l’Ajuntament mitjançant el nomenament realitzat en el seu 
dia, sense comptabilitzar en el nombre màxim de personal eventual que pot 
designar l’Ajuntament de Barcelona de conformitat amb el que disposa el nou 
article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim 
local, segons rescatat introduït per l’article 28 Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
Racionalitat i Sostenibilitat de l’Administració Local. 

Durant el termini d’un any s’adoptaran les mesures administratives i de funció 
pública pertinents per tal de proveir aquestes places de conformitat amb la 
normativa d’aplicació, quedant les places de naturalesa eventual extingides 
automàticament sense necessitat de resolució expressa. 

 
Barcelona, 14 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3070/2015) 
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ANNEX 
 

Giner Camprubí, Carles Gestió Projectes 2 Consell Cultura 
Montañà Rifà, Jordi Cap Departament 1 Dep. Usos del Paisatge 
Rodríguez Ruiz, Beatriz Gestió Projectes 1 Dir. Patrimoni 
García Calvo, Montserrat Tècnic/a 3 DS de Relacions Internacionals 
Jabalquinto Mokhtar, Sandra Gestió Projectes 2 DS de Relacions Internacionals 
Mateu Ballesté, Miquel Cap Secció 2 DS de Relacions Internacionals 
Puchal Canals, Marta Gestió Projectes 2 DS de Relacions Internacionals 
Stollar Bettina Tècnic/a 2 DS de Relacions Internacionals 
Pinart Camarasa, M Dolors Tècnic/a 2 DS de Secretaria General 
Borràs Colomer, Gemma Gestió Projectes 2 DT Protocol 
Silla Rotti, Mónica Gestió Projectes 2 DT Protocol 
Santos Castilla, Immaculada Tècnic/a 3 Gerència Patronat Municipal 

Habitatge 
Fernández Manrique, J Antonio Tècnic/a 1 Secr. del Consell Econòmic i Social 

 
* * * 

 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes per l´article 13 de la Carta Municipal de 

Barcelona i l´article 23.1c del Reglament Orgànic Municipal, disposo: 
 
Primer. Delegar en el Gerent de l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat l’atribució de l’atorgament de les targetes d’aparcament individuals 
per a persones amb disminució, regulades al Decret 97/2002, de 5 de març, de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Segon. Establir que el punt de recollida de la targeta s’estableixi a les 

dependències de l’IMPD situat al carrer València 344. 
 
Tercer. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de la facultat 

delegada en aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació 
de l’Alcaldessa. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d’acord amb 
l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 109 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre. 

 
Quart. Determinar que la delegació d’atribucions conferida en aquesta resolució 

serà efectiva a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web municipal 

 
Cinquè. Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia de 25 de juny de 2015 

(S1/D/2015-2007) pel qual es delegava l’atorgament de les targetes d’aparcament 
per a persones amb disminució, regulades al Decret 97/2002, de 5 de març, de la 
Generalitat de Catalunya, al gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
Sisè. Donar compte d’aquesta delegació al Plenari del Consell Municipal en la 

primera sessió que celebri. 
 
Barcelona, 5 d’octubre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3072/15) 
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CARTIPÀS 

Decrets de l’Alcaldia 
 
Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1. c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 

de Barcelona estableix que forma part de 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 d’abril, 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 que 

estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 
 
VI. L’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al 
personal al servei de les corporacions locals, estableix que no es pot autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que comporten la 
percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per concepte 
equiparable, com és el cas del règim de plena dedicació. 

 
Resolc: 

 
De conformitat amb els articles 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, 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 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. 

Nomenar personal eventual el Sr. Ignasi CALBO TROYANO en el lloc de treball 
de Cap Departament 1, codi 40.10.PO.10, de la Família Serveis de Suport Polític, 
amb complement de destinació de nivell 26, adscrit a Direcció de l'Alcaldia, amb 
efectes del dia 17 de setembre de 2015, amb 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, 5 d’octubre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3065/15) 
 

* * * 
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Decret.  
 
Fonaments jurídics: 
 
I. L’article 52.1. c) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 

de Barcelona estableix que forma part de 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 d’abril, 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 que 

estipula el nombre de personal eventual de les entitats locals. 
 
VI. L’article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al 
personal al servei de les corporacions locals, estableix que no es pot autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que comporten la 
percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per concepte 
equiparable, com és el cas del règim de plena dedicació. 

 
Resolc: 
 
De conformitat amb els articles 52.2 de la Carta Municipal de Barcelona, 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 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. 

 
Nomenar personal eventual la Sra. Maria del Rocio ALCALÁ GARCIA en el lloc de 

treball, codi 80.20.PO.10, de la Família Serveis de Suport Polític, amb complement 
de destinació de nivell 24, adscrit al Grup Polític Municipal Partit Popular, amb 
efectes del dia 1 de setembre de 2015, amb 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, 5 d’octubre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3069/15) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aqueta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona, l’article 22 del Reglament orgànic municipal i d’acord 
amb els Estatuts de la Fundació Julio Muñoz i Ramonet, disposo: 

 
Designar membres del Patronat de la Fundació Julio Muñoz i Ramonet les 

persones següents: 
Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 
Sr. Xavier Domènech Sampere 
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Sra. Berta Sureda Berna 
Sr. Fernando Pindado Sánchez 
Sr. Joan Antoni Llinares Gómez 
Sra. Isabel Balliu Badia 
Sr. Carles Sala Marzal 
 
Donar compte de la present resolució, per a la seva ratificació, al Plenari del 

Consell Municipal. 
 
Barcelona, 16 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3091/15) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona, l’article 22 del Reglament orgànic municipal i d’acord 
amb els Estatuts de la Fundació Julio Muñoz i Ramonet, disposo: 

 
Primer. Complementar el Decret de l’Alcaldia de 16 de setembre de 2015, en 

quant a les designacions dels membres del Patronat de la Fundació Julio Muñoz i 
Ramonet en el sentit següent: 

 
Im. Sr. Jaume Asens Llodrà, en substitució de l’Im. Sr. Jaume Ciurana Llevadot 
Sra. Berta Sureda Berna, en substitució de la Ima Sra. Francina Vila i Valls 
Sr. Carles Sala Marzal, en substitució de l’Im. Sr. Joan Puigdollers Fargas 
Sr. Xavier Domènech Sampere, en substitució del Sr. Carles Esquerra Corominas 
Sr. Joan Antoni Llinares Gómez, en substitució de la Sra. Montserrat Mascaró 

Altimiras 
 
Segon. Designar membres del Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet a 

les persones següents: 
 
Sra. Amàlia Ganga Viñes, en substitució del Sr. Josep Ll. Alay Rodríguez 
Sr. Guido Hugelshofer 
 
Tercer. Mantenir la designació de la Sra. Isabel Balliu Badia com a membre del 

Patronat de l’esmentada Fundació segons Decret de l’Alcaldia de 16 de setembre 
de 2015. 

 
Donar compte de la present resolució, per a la seva ratificació, al Plenari del 

Consell Municipal. 
 
Barcelona, 30 de setembre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3092/2015) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 

Carta Municipal de Barcelona, l’article 22 del Reglament orgànic municipal i d’acord 
amb els Estatuts de la Fundació Julio Muñoz i Ramonet, disposo: 

 
Designar nous membres del Patronat de la Fundació Julio Muñoz i Ramonet a les 

persones següents: 
 
Im. Sr. Jordi Martí Galbis 
Sra. Pilar Figueras de Diego 
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Donar compte de la present resolució, per a la seva ratificació, al Plenari del 

Consell Municipal. 
 
Barcelona, 1 d’octubre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3093/15) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les atribucions que tinc conferides per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona, i d’acord amb el que determina l’article 7 dels Estatuts del 
Consorci de Turisme de Barcelona, disposo: 

 
Designar l’Im. Sr. Josep Garganté i Closa representant de l’Ajuntament de 

Barcelona al Consell General del Consorci de Turisme de Barcelona en substitució 
de la Ima. Sra. Ma. José Lecha González. 

 
Barcelona, 5 d’octubre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
(Ref. 3120/15) 
 

* * * 
 

Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i d’acord amb el que preveu l’article 14.3 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i del procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, disposo: 

 
Designar membres del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona les persones següents: 
 
− Com a expert: 

Sra. Aina Tarabini-Castellani Clemente 
 
− En representació de les organitzacions sindicals: 

Sr. Xavier Agudo i Bataller 
 
− En representació dels treballadors: 

Sr. Albert Durán García 
 
Barcelona, 14 d’octubre de 2015. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano 
(Ref. 3126/15) 
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PERSONAL 

 
EL gerent de Recursos Humans i Organització per delegació de l’Alcaldia de data 

19 de juny de 2015 disposa: 
 
Aprovar i fer pública la relació definitiva d’ajuts aprovats i denegats a la 

convocatòria per a la concessió d’ajuts del fons d’acció social per a l’any 2014, amb 
indicació de l’import concedit per empleat/da. 

La relació d’ajuts aprovats i denegats, estan exposats en els taulers d’anuncis de 
l’Ajuntament de Barcelona i en els taulers d’anuncis dels organismes autònoms i 
ens instrumentals adherits a l’Acord. Així mateix aquesta informació es pot 
consultar en l’Oficina d’Atenció al Personal de l’Ajuntament de Barcelona (C. Escar, 
núm. 1, 1a. planta), en els departaments de personal dels organismes autònoms i 
ens instrumentals adherits a l’Acord de condicions de treball, i en la intranet 
municipal en l’apartat específic del Fons d’Acció Social. 

 
Barcelona, 15 d’octubre de 2015. El gerent de Recursos Humans i Organització, 

Ferran Daroca Esquirol. 
(Ref. 1183/2015). 

 
Contra aquesta resolució els funcionaris/es poden 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 publicació en la Gaseta Municipal, o es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona o del que correspongui al seu domicili, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de l’esmentada publicació. 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 davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona o del que correspongui al seu domicili, en el 
termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la 
desestimació tàcita. També es pot interposar altre recurs que es consideri adient. 

 
Els treballadors laborals, poden interposar reclamació prèvia davant l’òrgan que 

l’ha adoptada. Si no se li notifica cap resolució en resposta, s’entendrà 
desestimada pel transcurs d’un mes, o bé del termini establert segons la 
naturalesa de l’acció que exerciti. Contra la desestimació expressa o tàcita, podrà 
formular la corresponent demanda davant la jurisdicció competent, en el termini 
establert segons l’acció que s’exerciti. Tanmateix pot utilitzar qualsevol altre recurs 
que cregui convenient 
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Concursos de personal 
 

Modificació bases concurs 39/2015-C 
 
El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de 

l’Alcaldessa, en data 16 d’octubre de 2015, ha dictat la següent resolució:  
 
Modificar les bases de la convocatòria 39/2015-C per a la provisió per concurs 

de mèrits de dos llocs de treball de TÈCNIC/A 2 de la família de Serveis d’Arts (AC) 
adscrits al Servei de Gestió Documental i al Servei de Coordinació de Centres de la 
Gerència de Recursos, en el punt 5.4 “valoració de competències professionals”, en 
el sentit de que on es fa constar “TÈCNIC/A 2 de la família professional de Gestió i 
Administració d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM)”, ha de dir 
“TÈCNIC/A 2 de la família professional de Serveis d’Arts d’acord amb el Sistema 
d’Ordenació Municipal (SOM)”. 

 
Donar compte de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de 

ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. 
 

 
 

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. 
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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. 
– 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. 
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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 50/2015-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 Les Corts. (Nivell 18) 

Concurs núm.51/2015-C. Un lloc de treball de SUPORT 4 de la família 
professional General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de 
Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització de la 
Gerència de Recursos. (Nivell 16) 
 

 
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 Les Corts. 
Concurs 50/2015-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 Les Corts. 

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 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 Les Corts. 

 
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 



NÚM. 28 20-10-2015 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 5127 
 

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 ordinària. 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  18 (394,79 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  667 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE)  

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 són les següents: 
• 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 (Departament de 
Recursos Interns) 

3.2.1. Funcions  
• 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 el 

Districte. 
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• 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. 

• 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 

compliment de les seves funcions. 
 

2. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 (categoria Administrativa) i C2 (categoria 

Auxiliar Administrativa)  
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la 

plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms 
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
(SPEIS). 

(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 
establerts en aquesta convocatòria 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. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
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conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en tasques de tramitació, seguiment i resolució de processos 
administratius i tècnics administratius en les matèries relacionades amb 
les funcions del lloc de treball (contractació pública, 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 (SAP 
ecofin, SAP RMP) fins a 1 punt. 

− Experiència en atenció a clients 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: 
− Sra. Cristina Suñé Ruiz, Directora de Serveis Generals del districte de Les 

Corts, o persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Anna Calvo Escolar, Tècnica de la Direcció de Serveis Generals del 

districte de Les Corts, o persona en qui delegui. 
− Sra. Meritxell Cusí Perez, Cap del departament jurídic-secretaria del 

Districte, o persona en qui delegui. 
− Sr. José Mª Martínez de Eulate, Gestor de Projecte de la Gerència de 

Recursos Humans i Organització, o persona en qui delegui, qui també farà 
les funcions de secretari. 

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. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant. 
 

 
SUPORT 4 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de 
Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans de la Gerència de 
Recursos Humans i Organització de la Gerència de Recursos. 
Concurs núm.51/2015-C 

 
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 a la Direcció de 
Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos 
Humans i Organització de la Gerència de Recursos. 

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
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bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de SUPORT 4 de 
la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis Jurídics i 
Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització 
de la Gerència de Recursos. 
 
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 segons catàleg vigent) 
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. 

3.1.2. Funcions 
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.  

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 (Direcció de 
Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans) 
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3.2.1. Missió 
Assessorament i suport tècnic jurídic en matèria de personal a la Gerència i a 

tota l’organització municipal. Direcció dels processos de promoció de recursos 
humans. 

3.2.2. Funcions 
• Dirigir els serveis jurídics de la Gerència, amb l’objectiu d’assessorar i donar 

suport en matèria de personal a la Gerència, a òrgans descentralitzats i 
organismes públics de l'Ajuntament. 

• Representar i defensar a l’Ajuntament de Barcelona i els seus organismes 
públics davant de la jurisdicció social i organismes competents en matèria 
laboral i seguretat social. 

• Tramitar els expedients disciplinaris incoats al personal funcionari i laboral 
de l’Ajuntament per faltes greus i molts greus. 

• Tramitar els expedients de compatibilitats del personal i els expedients 
d’execució de sentències en matèria de personal de l’Ajuntament. 

• Tramitar els expedients de resolució de recursos administratius interposats 
contra actes i resolucions administratives en matèria de personal. 

• Dirigir la gestió dels processos de selecció i promoció de recursos humans. 
• Aplicar i supervisar les polítiques de recursos humans pel que fa a les 

ofertes públiques i als processos de selecció i provisió de llocs de treball. 
• Impulsar les actuacions administratives inherents al desenvolupament dels 

processos selectius i de provisió. 
• Proposar l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les seves 

competències. 
• Representar a la Gerència, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies 

de les seves competències. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C, subgrup C1 (categoria Administrativa) i C2 (categoria 

Auxiliar Administrativa)  
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la 

plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms 
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
(SPEIS). 

(*) Així mateix podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 
establerts en aquesta convocatòria 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 
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què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que 
estigui en suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a 
conseqüència d'un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
Tampoc no hi poden prendre part el personal funcionari en situació diferent de 
servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
De conformitat amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió 

de llocs de treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 
punt), el grau personal consolidat (fins a 1 punt), el nivell del lloc de treball des del 
qual es concursa (fins a 1 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 
realitzats (fins a 2 punts).  

Mèrits Complementaris 
1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent: 

− Experiència en tasques de tramitació seguiment i resolució de processos 
administratius i tècnics administratius en les matèries relacionades amb 
les funcions del lloc de treball fins a 3 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 2 
punts. 

− Experiència en la realització de tasques que impliquin relació amb 
l’Estructura Orgànica Municipal 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 4 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 Josep Mª Sans Rodríguez, director Serveis Jurídics i Promoció de 

Recursos Humans, o persona en qui delegui. 
 
 



5134 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 28 20-10-2015 
 

Vocals: 
− Sra. Francesca Otalora Sala, Cap de Departament de Recursos Humans de 

la Gerència de Recursos, o persona en qui delegui. 
− Sra Adriana Payola Planella, Tècnica de la Direcció de Serveis Jurídics i 

Promoció de Recursos Humans, o persona en qui delegui. 
− Sra. Laura Torres Muñoz, tècnica del Departament de Selecció de la 

Gerència de Recursos Humans, o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant. 
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BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS 
PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE L’INSTITUT BARCELONA 
ESPORTS. 
(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 
 
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. 

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. 
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 
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aquest sigui inferior al grau personal que hagi pogut consolidar a la carrera 
administrativa. 

Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre que 
tinguin relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si s'escau, en 
funció de les matèries, la durada i l'avaluació. 

 
 

JUNTA DE VALORACIÓ 
 
Estarà formada pels membres següents: 
Presidència: 
El director de Recursos Humans, com a titular. 
Vocalies: 

El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui expressament 
a l'annex, que en cas d'absència del president titular, exercirà la presidència de la 
Junta. 
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte. 
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs. 
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la condició de 
secretari/ària de la Junta de Valoració. 

A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les 
Bases Marc, els representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el 
Comitè d'Empresa. 

 
 
PROCEDIMENT I NORMES GENERALS 
 
Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la 

sol·licitud, a la qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons 
l'ordre d'aquesta convocatòria, i els documents acreditatius corresponents, al 
Registre General o a qualsevol dels registres municipals, en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la 
Gaseta Municipal. 

Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data 
d'acabament de l'esmentat termini. 

Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, 
per a la qual cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a 
l'Oficina d'Informació de Personal i a les seus dels districtes. 

En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis 
prestats a la Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter 
indefinit. 

En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un 
informe o memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells 
casos en què les bases específiques del concurs determinin un nombre superior de 
pàgines, donades les característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà 
de presentar conjuntament amb la sol·licitud i el curriculum vitae. 

Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari 
el de 37 hores i 30 minuts setmanals. 

Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació 
i de comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de 
mèrits, i podrà convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar 
aspectes concrets en relació als mèrits al·legats. 

Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del 
lloc. Malgrat això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents 
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. 
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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 de mèrits núm. 14/2015. Un del lloc de treball de GESTOR/A DE 

PROJECTE 1 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis 
de Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Institut Barcelona Esports. (Nivell 26) 
 
 
Gestor/a de Projecte 1 de la família professional General (GE) adscrit a la 
Direcció de Serveis de Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Institut 
Barcelona Esports. 
Concurs de mèrits núm. 14/2015 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un del lloc de 

treball de Gestor/a de Projecte 1 de la família professional General (GE) adscrit a 
la Direcció de Serveis de Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Institut 
Barcelona Esports. 

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de Gestor/a de 
Projecte 1 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis 
de Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Institut Barcelona Esports. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Gestor/a de Projecte 1 (70.10.GE.10 segons catàleg 
vigent) 

Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc: Gestió de Projectes 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1 i A2 
Destinació:  Nivell 26 
Sistema de provisió: 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:  26 (698,20 € mensuals) 
Complement específic:  1.217 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 1 de la família 

GE) 
3.1.1. Missió 
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. 

Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i d’impacte 
organitzatiu.  

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Dirigir la definició, planificació, execució i supervisió dels programes i 

projectes dins l’òrgan on presta els seus serveis. 
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• 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. 

• Col·laborar amb altres unitats de l’organització territorial i altres òrgans per 
a definir criteris tècnics que siguin d’aplicació als projectes. 

2. Dirigeix projectes amb un volum de recursos tècnics, econòmics i humans 
elevat i/o amb un impacte dins de l’organització per la influència tècnica de la 
funció o per la criticitat del servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component estratègic, adaptant i traduint polítiques i estratègies a projectes 
operatius que requereixen noves solucions o noves alternatives d’actuació. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió propera i 
disposen de llibertat d’actuació. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un 
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen la 
seva interpretació.  

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col•laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
persones, però comporta la supervisió de tasques realitzades per altres tècnics o 
serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis de Promoció i Esdeveniments Esportius de l’Institut Barcelona Esports) 

3.2.1. Missió 
Promoció d’una oferta equilibrada de les diverses modalitats de practica de 

l’esport i activitat física per a tota la ciutadania. Impuls a l’organització 
d’esdeveniments esportius de la ciutat, com a instrument de promoció de l’esport 
i/o de projecció de la ciutat.  

3.2.2. Funcions 
• Difondre l’activitat esportiva a tota la ciutadania. Potenciar la pràctica 

esportiva entre col·lectius que tenen major dificultat per accedir-hi. 
Promocionar l’esport en edat escolar, generant convenis, acords, programes 
i accions que ho facin possible. Facilitar l’accés a l’activitat física i esportiva 
a tots els sectors i col·lectius de població. 

• Promoure, assessorar, coordinar i supervisar els serveis que siguin 
necessaris pel correcte desenvolupament dels programes, accions i 
iniciatives que siguin organitzats directament per l’Ajuntament o en 
col·laboració amb entitats relacionades amb l’àmbit esportiu, social i 
educatiu.. 

• Donar suport a les diferents iniciatives en matèria de promoció esportiva 
que els diversos agents esportius de la ciutat puguin impulsar, de manera 
coordinada amb els districtes de la ciutat garantint una correcta 
implementació i coordinació territorial. 

• Promoure l’acollida i organització de programes, jornades i activitats 
formatives i divulgatives relacionats amb el món de l’esport adreçats a 
professionals, prescriptors, entitats i/o altres organismes. 

• Proposar convenis i acords amb els organitzadors de programes, iniciatives i 
actuacions que suposi l’increment de la practica de l’activitat física i 
esportiva entre tota la ciutadania, sense cap tipus d’exclusió. Supervisar la 
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seva correcta i aplicació i compliment així com els recursos econòmics 
destinats. 

• Possibilitar i promoure la incorporació de recursos externs (donacions, 
patrocinis i col·laboracions) per part de tercers, en coordinació amb els 
altres serveis de l’Institut. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup A, subgrup A1 (totes les categories) o bé pertànyer del 
grup A, subgrup A2 (totes les categories). 

• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de la 
plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms 
adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
(SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res 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. 

• Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació 
obtinguda per concurs, llevat que el lloc estigui declarat a extingir. 

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar 
en possessió del certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Restaran 
exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C). 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 direcció, coordinació i/o impuls de programes o projectes 
esportius, educatius i socials fins a 2 punts 

− Experiència en direcció i coordinació d’equips fins a 2 punts.  
− Experiència en direcció, coordinació i/o impuls d’organització d’activitats 

de participació i/o promoció de gran format fins a 1 punt . 
− Experiència en impuls i/o participació en òrgans de coordinació 

interdepartamentals i taules de relació interinstitucional fins a 1 punts.  
2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt. 
3. Exercici o supòsit pràctic: La Junta de valoració podrà convocar les persones 

candidates per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc dins de l’òrgan al qual està adscrit, valorant-se fins a un 
màxim de 5 punts. En cas de realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori. 

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òptim 
desenvolupament de les funcions vinculades al lloc de treball.  

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 e Projecte 1 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 coneixement, Flexibilitat i obertura al canvi, 
Rigor i organització, Comunicació i influència i Lideratge i desenvolupament. 

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.  
Presidenta:  
− Sra. Marta Clari i Padrós, Gerent de l’Institut Barcelona Esports, o persona 

en qui delegui. 
Vocals: 
− Sr. Gabriel Arranz i Herrero Director de Serveis de Promoció i 

Esdeveniments Esportius, o persona en qui delegui. 
− Sra. Elvira Utrillo Tomás, Directora de Planificació i Serveis generals, o 

persona en qui delegui. 
− Sr. Francesc Terrón i Cusí Cap del Departament d’Administració, o persona 

en qui delegui. 
− Sr. Francesc Mateo Diaz , Tècnic del Departament d’Administració  
Representant, de la Junta de Personal o del Comitè d'Empresa. 
 

7. Presentació de sol·licituds.  
Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de 

“currículum vitae”, degudament documentat, al Registre de l’Institut Barcelona 
Esports (Avinguda de l’Estadi 40), 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.  

 
8. Presa de possessió 

El personal funcionari 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 
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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. 
 
 
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN CONCURS 
PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOCS DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL 
D’INFORMÀTICA 
(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 
 
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: 
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– 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. 
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. 
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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 núm. 3/2015C. Un lloc de treball de GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la 

família professional General (GE) adscrit a la Direcció de Govern TIC i Seguretat de 
l’Institut Municipal d’Informàtica. (Nivell 26) 
 

 
GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la família professional General (GE) adscrit 
a la Direcció de Govern TIC i Seguretat de l’Institut Municipal 
d’Informàtica.  
Concurs núm. 3/2015C 

 
Convocatòria per a la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de 

treball de GESTOR/A DE PROJECTES 1 de la família professional General (GE) 
adscrit a la Direcció de Govern TIC i Seguretat de l’Institut Municipal d’Informàtica.  

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 
va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les 
bases marc que regulen la provisió de llocs de treball mitjançant concurs, amb 
l’article 22.2 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de treball de GESTOR/A 
DE PROJECTES 1 de la família professional General (GE) adscrit a la Direcció de 
Govern TIC i Seguretat de l’Institut Municipal d’Informàtica. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Gestor/a de Projecte 1 (70.10.GE.10 segons catàleg 
vigent) 

Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc:  Gestió de Projectes 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1 i A2 
Destinació:  Nivell 26 
Sistema de provisió:  Concurs de mèrits 
Classe de lloc:  Lloc de promoció 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària. 
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2. Esquema retributiu 

Destinació:  26 (698,20 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  1.217 € mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Gestor/a de Projecte 1 de la família 

GE) 
3.1.1. Missió 
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics, tècnics i humans assignats, per tal de complir 
amb els objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. 

Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat tècnica, de recursos i d’impacte 
organitzatiu. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques 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 
elevat i/o amb un impacte dins de l’organització per la influència tècnica de la 
funció o per la criticitat del servei que presta. Actua en un àmbit tàctic amb cert 
component estratègic, adaptant i traduint polítiques i estratègies a projectes 
operatius que requereixen noves solucions o noves alternatives d’actuació. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió propera i 
disposen de llibertat d’actuació. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen necessàriament en un 
marc normatiu o de processos estandarditzats. En cas d’existir, requereixen la 
seva interpretació.  

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los 
sobre els desenvolupament dels programes o projectes de l’òrgan on presten els 
seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb agents externs i 
altres operadors per dur a terme el control d’encàrrecs i col·laboració externa. 
Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb 
entitats internes i externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, 
enginyeria o arquitectura superior o d’una diplomatura o grau vinculada al seu 
àmbit professional, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de 
treball de la Corporació Municipal. El lloc no requereix el comandament de 
persones, però comporta la supervisió de tasques realitzades per altres tècnics o 
serveis externs, a l’òrgan on presten els seus serveis. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc ( Direcció de 
Govern TIC i Seguretat ). 

3.2.1. Missió 
Serveix l’Ajuntament com a responsable de l’Organització dels Processos i les 

eines TIC necessàries per un bon govern de l’IMI, que permeti una gestió 
transparent per les TIC per part de l’Ajuntament. 

3.2.2. Funcions bàsiques. 
• Organització TIC: Liderar les tasques de millora de l’IMI ( Canvi del model 

de gestió d’Operacions, disseny de formació, etc. ). 
• Comunicació interna: Responsable de fer partícip a l’organització IMI d’allò 

que l’IMI estigui fent, incloent en aquest apartat les tasques habituals, 
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comunicació i difusió. L’anterior inclou el manteniment de la Intranet de 
l’IMI, organització de Sessions Divulgatives, etc. 

Qualitat: Responsable de l’assegurament i verificació de la Qualitat de Gestió 
(mitjançant la definició i verificació de l’adient aplicació de metodologies) i de la 
Qualitat dels Productes ( mitjançant eines i activitats que verifiquen l’adequació 
d’aquests a les necessitats ). També inclou el manteniment de la informació sobre 
el sistema de qualitat per a la presa de decisions. 

• Seguretat : Responsable de les següents àrees : 
− Avaluació de riscos jurídics i de la regulació jurídica aplicable. 
− Elaboració de normatives i metodologies relatives a la seguretat. 
− Gestió de la seguretat dels actius d´informació en base a evidències 

electròniques. 
− Seguretat física i de l´entorn de treball. 
− Manteniment del Pla de Recuperació davant desastres i del Pla de 

Continuïtat. 
− Prescripció sobre necessitats d´assegurances. 

• Control de Gestió: Responsable de la recol·lecció de dades i l’elaboració 
d´informació necessàries per a comunicar la pròpia gestió així com per 
facilitar la presa de decisions. L´anterior inclou l’elaboració del Mapa 
Estratègic així com la producció de l´informe setmanal per Habitat Urbà, 
l´informe mensual de la Gerència Municipal, informes sobre proveïdors, etc. 

 
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 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, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud : 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (certificat C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del 
procés. 
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En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en 
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden 
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin 
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu. 

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. 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. 

− Experiència en la direcció de projectes de millora de l’Organització, 
Projectes de transformació i canvi de model de gestió de les TIC i la seva 
orientació a servei, fins a.2 punts. 

− Experiència en la direcció i gestió de projectes TIC en col·laboració amb 
empreses externes, fins a 2 punts. 

− Experiència en la gestió i supervisió d’equips de treball, 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. 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 PROJECTES de la família 
professional General (GE) d’acord amb el Sistema d’Ordenació Municipal (SOM): 
Compromís professional; Treball en equip; Orientació a Servei Públic; Pensament 
analític; Recerca d’informació i actualització del coneixement; Flexibilitat i obertura 
al canvi; Rigor i Organització; Comunicació i Influència i Lideratge i 
Desenvolupament.  

L’exercici consistirà com a mínim en una entrevista individual, tot i que si es 
considera necessari, 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. Josep Fernández Mas. Director de Recursos de l’Institut Municipal 

d’Informàtica o persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Anna Arbó Argente. Directora de Govern TIC i Seguretat de l’Institut 

Municipal d’Informàtica o persona en qui delegui. 
− Sr. Josep Pérez Bernabeu. Cap de Recursos Humans de l’Institut Municipal 

d’Informàtica o persona en qui delegui. 
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− Sra. Ana Roset Aguilera. Responsable de l’Àrea de Gestió i Planificació de 
Recursos Humans de l’Institut Municipal d’Informàtica, qui també actuarà 
com a Secretaria de la Junta de Valoració o persona en qui delegui. 

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa 
 

7. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud preferentment per 

mitjans electrònics accedint a l’aplicació “TRÀMITS” de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal, mitjançant el tràmit PROVISIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL > SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONCURS, el qual dóna accés a 
complimentar els diferents camps que conformen el model de “currículum vitae” 
electrònic. 

Excepcionalment, i en aquells casos en que no es tingui accés a l’esmentat 
aplicatiu de TRÀMITS, es podrà presentar la sol·licitud al Registre General o a 
qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir 
necessàriament el model de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden 
descarregar des del portal informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos 
Humans” de la Intranet Municipal.  

En ambdós mitjans de presentació de sol·licituds el termini de presentació 
d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació 
de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta 
Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme a l’endemà 
del cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la data de la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del concurs a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la presa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d'actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan 
convocant. 

 
 

 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ d’habitatge de la SOCIETAT MUNICIPAL 
BAGURSA adscrit a la Direcció de Comunicació i Premsa. 
Concurs núm. 1/2015 

 
Convocatòria per a la cobertura per concurs de mèrits de la plaça de responsable 
de comunicació d’habitatge de la Societat Municipal BAGURSA adscrit a la Direcció 
de Comunicació i Premsa. 

La Direcció General de la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, S.A., 
ha aprovat la convocatòria per a la cobertura definitiva per concurs de mèrits d’un 
lloc de treball de Responsable de Comunicació. 

Per assimilació al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Barcelona, les 
característiques del lloc convocat, són les següents: 
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1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Gestor/a de Projecte 2  
Àmbit funcional:  Tècnic 
Tipus de lloc:  Gestió de Projectes 
Vinculació:  Contracte laboral indefinit fix 
Subgrup d’accés:  A1 i A2 ( o titulat mig o superior) 
Destinació:  Nivell 24 
Sistema de provisió:  Concurs de mèrits 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria te jornada ordinària. 
 

2. Reconeixement de Triennis:  
Es reconeixerà l’antiguitat pels serveis prestats a l’Ajuntament de Barcelona o a 

un dels organismes autònoms, ens locals o empreses municipals. 
 
3. Retribució: 
A1. Titulat superior :  45.911,02 € bruts anuals. 
 
Que s’abonaran en 13 pagues, una d’elles és una prima d’assistència i 

puntualitat de 3.117,36 €, i dues pagues extres de 2.692,67 €. 
A més, si es disposa de cinc anys d’antiguitat el sou s’incrementa en 1.876,5 € 

anuals. I per cada trienni 607,07 € anuals. 
 
A2. Titulat mig:  40.364,65 € 
 
Que s’abonaran en 13 pagues, una d’elles és una prima d’assistència i 

puntualitat de 2.725,59 €, i dues pagues extres de 2.465,99 € 
A més, si es disposa de cinc anys d’antiguitat el sou s’incrementa en 1.597,5 € 

anuals. I per cada trienni 502,71 € anuals. 
 

4. Descripció funcional del lloc convocat: 
4.1. Missió 
Dirigir programes o projectes, planificant, organitzant i coordinant la seva 

activitat i els recursos econòmics i tècnics assignats, per tal de complir amb els 
objectius i resultats en el termini, qualitat i cost previst. 

4.2. Funcions bàsiques 
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. 

• 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.  

• 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. 

• Les tasques d’aquest lloc de treball no necessàriament es desenvolupen 
sobre un marc normatiu i/o de processos estandarditzats.  

• Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o amb personal del grup de l’Ajuntament de Barcelona per 
informar-los o assistir-los sobre el desenvolupament dels programes o 
projectes de l’òrgan on presten els seus serveis. De la mateixa manera es 
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requereix de la relació amb agents externs i altres operadors per dur a 
terme el control d’encàrrecs i col·laboració externa.  

• 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. 

4.3. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Comunicació i Premsa) 

4.3.1. Missió 
Planificar, elaborar, actualitzar i difondre elements de comunicació adreçats a la 

promoció dels diferents programes i actuacions vinculats a les polítiques 
d’habitatge promoguts des de la Societat Municipal BAGURSA. 

4.3.2. Funcions  
 
Gestió Tècnica  
• Planificar, produir, actualitzar i difondre els elements de comunicació 

externa: publicacions, materials informatius, estands, presentacions, etc, i 
vetllar per la seva accessibilitat i acompliment de les normes que regulen 
l’aplicació de la normativa gràfica municipal. 

• Redacció de textos, presentacions, articles. 
• Estratègia i gestió de continguts digitals (web i xarxes socials) 
• Coordinar i organitzar els actes de relacions públiques (recepció de 

persones o grups, visites institucionals...)  
• Elaborar, actualitzar i difondre internament les accions de promoció 

d’habitatge públic establint circuits amb els directors tècnics per a la 
recollida d’informació. 

 
Relacions transversals 
• Coordinació amb el Gabinet de Premsa Municipal per l’atenció als mitjans i 

amb la Direcció de comunicació per les campanyes institucionals. 
• Fomentar i implementar un procés de comunicació interna per tal de 

cohesionar, vincular i afavorir la comunicació entre els agents implicats que 
conformen l’estructura de la Regidoria d’Habitatge. 

• Implementar les estratègies oportunes corresponents en la gestió de 
l’entorn de Social Media de l’àmbit corresponent en consonància amb les 
línies estratègiques marcades per la Direcció de Comunicació. 

 
Suport a la Direcció 
• Assessorar a la direcció en temes de Comunicació. 
 
Contacte amb proveïdors 
• Coordinar les relacions amb els proveïdors de productes i serveis de 

Comunicació 
 
Gestió administrativa 
• Realitzar l’arxiu i documentació de les diferents activitats comunicatives. 
• Mantenir i gestionar la base de dades de mailings, material gràfic i 

documentació vinculades a la comunicació. 
 

5. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A, subgrup A1 o bé pertànyer al grup A, subgrup A2, i/o 

ser contractat laboral com a tècnic superior o mig. 
• Prestar serveis a l’Ajuntament de Barcelona o a un dels seus organismes 

autònoms, ens institucionals o empreses municipals. 
• 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 
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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: 
− 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 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. 

− 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.  

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. 

 
6. Mèrits valorats  

Mèrits Comuns 
Es valorarà l’antiguitat (fins a 2 punt) i els cursos de formació i perfeccionament 

realitzats (fins a 2 punts).  
 
Mèrits complementaris 
1. Experiència professional fins a 7 punts, segons el barem següent: 

− Planificació, producció i difusió de comunicació (publicacions, materials 
informatius, estands, presentacions, etc) fins a 1 punt. 

− Gestió de continguts digitals en xarxes socials fins a 1 punt.  
− Redacció de textos, presentacions, articles, gestió de continguts digitals, 

fins a 1 punt 
− Coordinació i organització d’actes de relacions públiques, fins a 1 punts 
− Coordinació interna i externa per a la realització de campanyes de 

comunicació institucional, fins a 1 punt 
− Manteniment i gestió de bases de dades de mailings, material gràfic i 

documentació de comunicació, fins a 1 punt. 
− Coneixement de l’Anglès, fins a 1 punt. 

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball (perfil de comunicador, 
periodisme, coneixements sector habitatge, etc.) 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. 
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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. 
 

7. Junta de valoració 
President/a: 
− Sr. Francisco Javier Buron Cuadrado, Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de 

Barcelona, o persona en qui delegui. 
Vocals: 
− Sra. Vanesa Valiño Esparducer, assessora de la Regidoria d’Habitatge de 

l’Ajuntament de Barcelona, o persona en qui delegui.  
− Sra. Assumpta Bisbal Adorna, cap de comunicació i premsa de Bagursa, o 

persona en qui delegui. 
− Sra. Lídia Rodriguez Fernández, Secretària, o persona en qui delegui. 
Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa. 
 

8. Presentació de sol·licituds  
Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de 

“currículum vitae”, degudament documentat, al Registre de BAGURSA (c/Bolívia 
105, 1a.) 

El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del 
dia següent a la publicació de les bases del concurs a la Gaseta Municipal. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
9. Presa de possessió 

La persona aspirant que hagi estat seleccionada s’incorporarà a Bagursa en un 
termini màxim de 30 dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució del 
concurs a la Gaseta Municipal.  

La persona seleccionada estarà subjecte a un contracte laboral indefinit quedant, 
si s’escau, respecte a la seva Administració de procedència, en la situació 
administrativa que correspongui d’acord amb la normativa vigent. 
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Lliures designacions 
 

Lliure designació 104/2015-L 
 

Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 
SUPORT 3 de la família General (GE), adscrit al Departament 
d’Administració de la Direcció de l’Alcaldia. 

 
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 

va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de SUPORT 3 de 
la família General (GE), adscrit al Departament d’Administració de la Direcció de 
l’Alcaldia. 

 
1.Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport 3 (90.30.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C1 i C2 
Destinació:  Nivell 18 
Sistema de provisió: Lliure designació 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  18 (394,79 € mensuals) 
Complement específic:  667 €/mensuals segons catàleg vigent 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3 de la família GE) 
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. 
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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 (Departament 
d’Administració) 

3.2.1. Missió. 
Gestionar l’administració de la Direcció de l'Alcaldia, incloent la supervisió 

administrativa dels serveis de la Direcció. 
3.2.2. Funcions. 
• Control, gestió i manteniment de l'arxiu i del registre de l'Alcaldia així com 

de les bases documentals existents o d'aquelles que es puguin crear, partint 
del principi d'unitat d'ús per al conjunt de serveis de l'Alcaldia. 

• Control, gestió i supervisió del conjunt de la documentació d’entrada i 
sortida de l'Alcaldia amb coordinació amb la Direcció de l'Alcaldia i aplicació 
dels criteris de qualitat. 

• Control i gestió de l'activitat econòmica i del personal del conjunt de serveis 
de l'Alcaldia. 

• Administració i control del subministrament de recursos materials als 
diferents serveis de l'Alcaldia. 

• Relació amb els serveis municipals pel que fa referència a les necessitats 
dels serveis comuns (espais, informàtica,...) de l'Alcaldia per tal de produir 
la valoració de la necessitat i posterior encàrrec de la mateixa. 

• Gestió de les sol·licituds d'autorització de comissió de serveis dels Regidors 
i Tinents d'Alcalde fora del terme municipal. 

• Control de la tramitació de la signatura de l'Alcaldessa. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup C subgrups C1 i subgrup C2 de les categories 

Administrativa i 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 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, les persones candidates que es trobin en una de les situacions 
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
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certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en 
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden 
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin 
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.  

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria, i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Criteris de valoració: 

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− L’experiència i els coneixements relatius a les tasques descrites en l’apartat 

de les funcions. 
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball. 
 

6. Presentació de sol·licituds 
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 

sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
7. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
8. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates, l’òrgan convocant 
emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més 
adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al 
Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  
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9. Presa de possessió 
En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 

nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant. 
 

 
Lliure designació 105/2015-L 

 
Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 
SUPORT 4 de la família General (GE), adscrit a Majordomia Direcció 
Tècnica de Protocol. 

 
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 

va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent catàleg de llocs de treball d’aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de SUPORT 4 de 
la família General (GE), adscrit a Majordomia Direcció Tècnica de Protocol. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Suport (90.40.GE.40 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc: Suport 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  C2 
Destinació:  Nivell 16 
Sistema de provisió: Lliure designació 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

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. 
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3.1.2. 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. 

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 (Majordomia 
Direcció Tècnica de Protocol) 

3.2.1. Funcions. 
• Atenció protocol·lària a la Corporació Municipal i als seus membres. 
• Atenció protocol·lària als hostes de l'Ajuntament. Normes de protocol. 
• Ubicació dels convidats, des del punt de vista del compliment del protocol. 
• Organització i/o control dels actes que es celebrin als salons de la planta 

noble de la Casa Consistorial. 
• Control de l'arxiu de Protocol (realització i actualització de llistats i custòdia 

dels expedients dels actes). 
• Proposta de llistats per a la distribució protocol·lària de les publicacions 

municipals. 
• Encàrrecs a empreses subministradores per a les activitats pròpies del 

Servei. 
• Designació dels serveis de la Guàrdia Urbana de Gala. 
• Arrendament de serveis personals i materials per a l'organització d'actes i 

manifestacions públiques d'iniciativa municipal. 
• Arrendament de serveis de conservació i entreteniment i assegurança, en el 

seu cas, dels béns administrats per la Direcció. 
• Gestió de les sales nobles de l'Ajuntament. 
• Coordinació amb els departaments de protocol d'altres institucions. 
• Gestió i control de l'Oficina de Majordomia i del Palauet Albèniz. 
• Selecció i control dels obsequis institucionals de l'Ajuntament. 
• Coordinació específica de les relacions sectorials ciutadanes i de 

comunicació personal de l'Alcaldia. 
• Creació i generació d'activitats de relacions públiques. 
• Impulsió de programes relacionats amb diferents col·lectius. 
• Impulsió d'accions relacionades amb el contacte directe amb el ciutadà i el 

món associatiu. 
• Proposta i generació d'activitat pròpia (actes públics) impulsada 

directament pel Gabinet de l'Alcaldia. 
• Elaboració dels criteris i control dels obsequis de relacions públiques de 

l'Ajuntament. 
• Supervisió i coordinació de les activitats, actes, invitacions públiques, i 

esdeveniments dependents de la Direcció. 
• Manteniment de les bases de dades generals de l'Alcaldia. 
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• Disseny d'esdeveniments i d'activitats de relació amb la societat civil de 
Barcelona. 

• Gestió de les sales nobles de l'edifici novíssim. 
• Gestió dels menjadors de la Casa Consistorial. 
• Atenció especial a les dependències de l'Alcaldia (sales d'espera, espais de 

reunions, etc.) des d'un punt de vista de la seva 
conservació,manteniment,ornat..., etc. 

• Impuls d'actuacions especials d'atenció a les persones i personalitats que 
per la seva naturalesa o relació siguin d'interès per a l'Alcaldia. 

• Encàrrecs a empreses subministradores per a les activitats pròpies del 
Servei. 

 
4. Requisits de participació 

• Pertànyer al grup C 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 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, les persones candidates que es trobin en una de les situacions 
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en 
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden 
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin 
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.  

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria, i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Criteris de valoració: 

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− L’experiència i els coneixements relatius a les tasques descrites en l’apartat 

de les funcions. 
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
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− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament 
de les funcions del lloc de treball. 

 
6. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
7. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
8. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates, l’òrgan convocant 
emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més 
adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al 
Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
9. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant. 
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Lliure designació 106/2015-L 
 

Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 
CAP DE DEPARTAMENT 1 de la família General (GE), adscrit al 
Departament de Desenvolupament de la Direcció de Serveis de 
Desenvolupament i Atenció al Personal de la Gerència de Recursos 
Humans. 

 
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 

va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 de la família General (GE), adscrit al Departament de 
Desenvolupament de la Direcció de Serveis de Desenvolupament i Atenció al 
Personal de la Gerència de Recursos Humans. 

 
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. 
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 
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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 de 
Desenvolupament) 

3.2.1. Misió 
Disseny, i execució dels diferents programes de desenvolupament de recursos 

humans. 
3.2.2. Funcions  
• Identificar i diagnosticar  necessitats de formació i desenvolupament. 
• Assessorar a l’organització i dissenyar solucions de formació i de 

desenvolupament. 
• Dissenyar el pla de formació i elaborar la programació anual. 
• Executar i avaluar la programació formativa anual impulsant la millora i la 

innovació continua. Atendre i gestionar les demandes d’equips i persones en 
relació a la formació interna i a la formació externa. 

• Sol·licitar, controlar i justificar els fons econòmics atorgats per l’Institut 
Nacional d’Administració Pública per realitzar activitats formatives i 
coordinar l’assignació realitzada als organismes autònoms. 

• Coordinar, impulsar i gestionar l’entorn virtual d’aprenentatge de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

• Coordinar l’elaboració dels convenis marc de col•laboració amb universitats. 
• Decidir i gestionar els sistemes i processos, impulsant els canvis i millores 

necessàries per a la realització dels plans del Departament. 
• Donar suport amb mitjans propis o externs, als sectors, districtes i 

organismes públics en matèria de formació. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A, subgrup A1 (totes les categories) o bé pertànyer al 

grup A, subgrup A2 (totes les categories) de l’Ajuntament de Barcelona. 
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en 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 
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convocatòria, les persones candidates que es trobin en una de les situacions 
que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a l'apartat 
corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb  els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit  a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal  funcionari que estigui en 
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden 
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin 
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.  

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria, i s'han de complir a la  data de la presa de possessió. 

 
5. Criteris de valoració: 

Es valorarà: 
− L’experiència i els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de 

treball. 
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del  lloc de treball. 
 

6. Presentació de sol·licituds 
Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 

sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
7. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
8. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates l’òrgan convocant 
emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més 
adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i l’elevarà al 
Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 
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La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
9. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 

En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva presa de possessió es durà a terme a partir del 
primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant. 
 

 
Lliure designació 107/2015-L 

 
Convocatòria per a la provisió per lliure designació del lloc de treball de 
Direcció 2 de la família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis 
d’Inspecció de la Gerència Adjunta d’Urbanisme. 

 
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 

va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació del lloc de treball de Direcció 2 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis d’Inspecció de la Gerència 
Adjunta d’Urbanisme. 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Direcció 2 (20.20.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Directiu 
Tipus de lloc: Direcció 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1  
Destinació:  Nivell 28 
Sistema de provisió: Lliure designació 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  28 (832,40 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  2.372,24 € mensuals segons catàleg vigent 
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3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 2 de la família GE) 
3.1.1. Missió 
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d’acord amb les línies 

estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans 
d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com 
supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos 
necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció. 

3.1.2. Funcions  
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals, 

assignats a la Direcció. 
• Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució i l’avaluació 

dels programes, processos i serveis de la direcció per l’acompliment dels 
objectius marcats.  

• Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i 
tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el 
sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l’Ajuntament. 

• Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 
2. Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menor grau de 

desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest 
nivell s’integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d’una altra 
Direcció. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de 
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència, s’estableix mitjançant informes 
de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu 
o de processos estandarditzats. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat 
tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistir-
los sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. De la 
mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres 
operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o 
altres sistemes de col·laboració. Poden representar a nivell de direcció, a la 
Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix d’un coneixement ampli d’un camp funcional, 
adquirit a través d’una àmplia experiència, amb coneixements específics en els 
processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i acreditar una 
experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions 
públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d’una 
llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis d’Inspecció) 

3.2.1. Missió  
Coordinació municipal dels òrgans que exerceixen la disciplina de llicències i 

d’inspecció. 
3.2.2. Funcions  
• Coordinació dels serveis de disciplina de les llicències i inspecció de 

l’Ajuntament de Barcelona, tant amb caràcter sectorial com territorial. 
• Dirigir i tutelar el desenvolupament dels diferents projectes per la millora de 

la prestació dels serveis d’inspecció i llicències. 
• Supervisar, avaluar i controlar els resultats dels serveis de llicències i 

inspecció. 
• Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les 

seves competències. 
• Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions 

pròpies de les seves competències. 
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4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A subgrup A1 de totes les categories de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
subgrups i categories establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva 
categoria estigui inclosa en les declarades funcionarials en 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, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en 
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden 
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin 
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.  

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria, i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Criteris de valoració: 

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− L’experiència i els coneixements relatius a les tasques descrites en l’apartat 

de les funcions. 
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball  
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 

anàlisi dels currículums de les persones aspirants i a la realització d’entrevistes a 
les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la Comissió de 
Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o 
professionals. 

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització 
d’entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament de 
Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans. 
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6. Comissió de valoració 
Es crea una Comissió de Valoració integrada per les persones titulars de la 

Gerència de Recursos, la Gerència de la que depèn orgànicament el lloc convocat i 
de la Gerència de Recursos Humans. 

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.  

Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les 
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el 
tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació 
municipal que ocupa llocs gerencials. 

 
7. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. Davant dubtes, inexactituds o sospita de falsedats 
en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, la Comissió de Valoració 
podrà requerir, en qualsevol moment per a la seva verificació, les justificacions i/o 
els aclariments necessaris referents tant a la sol·licitud de participació com al 
currículum.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Llista de persones admeses i excloses  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i 
Promoció de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona publicarà a la intranet 
municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la 
persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana. 

 
9. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates per la Comissió de 
Valoració, aquesta emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es 
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i 
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
10. Presa de possessió 

En el cas de personal de l’Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 
nova destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a 
partir de l’endemà de la publicació de la resolució del procés a la Gaseta Municipal. 
La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme l’endemà del 
cessament. 

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la 
categoria objecte de la convocatòria, la presa de possessió es durà a terme el 
segon dia hàbil següent a la publicació de l’esmentada resolució a la Gaseta 
Municipal. 
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En el cas del personal provinent d’un organisme autònom o ens instrumental de 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva pressa de possessió es durà a terme a partir 
del primer dia hàbil del mes següent a la publicació de la resolució del procés a la 
Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta 
Municipal del mes, la pressa de possessió es diferirà al primer dia hàbil del segon 
mes comptat des de la publicació de l’esmentada Gaseta. 

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una altra 
destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període 
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la 
d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades per l’òrgan 
convocant. 

 
 

 
Lliure designació 1/2015 

 
Convocatòria per a la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de 
Direcció 2 de la família general (GE) adscrit a la Direcció de Serveis 
Socials Bàsics Territorials de la Gerència de l’Institut Municipal de Serveis 
Socials (IMSSB) 

 
D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que es 

va aprovar el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb 
l’article 22.3 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest 
Ajuntament. 

Es convoca la provisió per lliure designació d’un lloc de treball de Direcció 2 de la 
família General (GE) adscrit a la Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials de la 
Gerència de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSSB). 

 
1. Classificació del lloc convocat 

Denominació:  Direcció 2 (20.20.GE.10 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Directiu 
Tipus de lloc: Direcció 
Vinculació:  Funcionària 
Subgrup d’accés:  A1  
Destinació:  Nivell 28 
Sistema de provisió: Lliure designació 
Classe de lloc: Lloc de promoció 
 

2. Esquema retributiu 
Destinació:  28 (832,40 € mensuals segons catàleg vigent) 
Complement específic:  2.372,24 € mensuals segons catàleg vigent  
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat (Direcció 2 de la família General) 
3.1.1. Missió 
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d’acord amb les línies 

estratègiques de la gerència a la qual pertany, els sistemes, programes i plans 
d’acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com 
supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos 
necessaris, per tal d’aconseguir l’acompliment dels objectius de la seva direcció. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals, 

assignats a la Direcció. 
• Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució i l’avaluació 

dels programes, processos i serveis de la direcció per l’acompliment dels 
objectius marcats.  
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• Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i 
tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el 
sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l’Ajuntament. 

• Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 
2. Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menor grau de 

desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest 
nivell s’integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d’una altra 
Direcció. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de 
llibertat d’actuació. La coordinació amb la gerència, s’estableix mitjançant informes 
de gestió o a través de les reunions periòdiques establertes 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu 
o de processos estandarditzats. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat 
tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu. 

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o altres direccions dins i fora de la gerència per informar-los o assistir-
los sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. De la 
mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres 
operadors per dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o 
altres sistemes de col·laboració. Poden representar a nivell de direcció, a la 
Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix d’un coneixement ampli d’un camp funcional, 
adquirit a través d’una àmplia experiència, amb coneixements específics en els 
processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal i acreditar una 
experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions 
públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d’una 
llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior.  

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis Socials Bàsics Territorials) 

3.2.1. Missió 
Desenvolupar els sistemes de planificació, gestió i avaluació dels serveis que 

porta a terme l’IMSSB pel que fa al desenvolupament territorial dels serveis d’ 
atenció a les persones vulnerables, en el marc de les coordenades marcades per 
l’Ajuntament de Barcelona i d’acord amb la legislació vigent. 

3.2.2. Funcions bàsiques: 
1. Garantir la correcta gestió del catàleg de Serveis i Prestacions dels Serveis 

Socials Bàsics en els diferents districtes i barris de la ciutat. 
2. Garantir uns criteris i procediments comuns en la prestació dels Serveis 

Socials Bàsics en els diferents districtes i barris de la ciutat i coordinar les eines 
comunes.  

3. Dirigir i coordinar l’equip de professionals: Directors/es Territorials i 
Directors/es de CSS, així com els recursos econòmics i materials assignats. 

4. Impulsar els projectes de millora de la seva competència. 
5. Assessorar i donar suport en les matèries definides a la Gerència i als òrgans 

de direcció de l’IMSSB i coordinació amb altres òrgans municipals anàlegs. 
6. Proposar a la Gerència l’adopció d’acords en les matèries pròpies de les seves 

competències. 
7. Representar a la Gerència, per delegació d’aquesta, en les actuacions pròpies 

de les seves competències. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A subgrup A1 de totes les categories de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
• Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera (*) de 

l’Ajuntament de Barcelona i/o dels organismes autònoms adherits a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament 
de Barcelona, i no pertànyer a les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). 

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es 
treballadors/res de l’Ajuntament de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, 
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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, les persones candidates que es troben en una de les 
situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 
l'apartat corresponent de la sol·licitud: 
− Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 

l'Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o 
exercici del mateix nivell o superior. 

− Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística 
d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria. 

− Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de 
concurs específic o de lliure designació en la mateixa Administració, en 
què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o 
superior. 

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran 
de realitzar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell 
requerit (C1). La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari que estigui en 
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden 
prendre part el personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin 
romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.  

Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta 
convocatòria, i s'han de complir a la data de la presa de possessió. 

 
5. Criteris de valoració: 

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− L’experiència i els coneixements relatius a les tasques descrites en l’apartat 

de les funcions. 
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball  
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 

anàlisi dels currículums de les persones aspirants i a la realització d’entrevistes a 
les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la Comissió de 
Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o 
professionals. 

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització 
d’entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic del Departament de 
Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans. 

 
6. Comissió de valoració 

Es crea una Comissió de Valoració integrada per les persones titulars de la 
Gerència de Recursos, la Gerència de la que depèn orgànicament el lloc convocat i 
de la Gerència de Recursos Humans. 

En cas d’absència, malaltia o vacant d’alguna de les anteriors persones titulars, 
el Gerent Municipal designarà una persona suplent entre el personal de la 
corporació municipal que ocupi un lloc directiu d’igual o superior nivell al convocat.  

Així mateix, en cas que el lloc convocat depengui directament d’alguna de les 
gerències que integren la Comissió de Valoració, el Gerent Municipal designarà el 
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tercer membre de la Comissió de Valoració d’entre el personal de la corporació 
municipal que ocupa llocs gerencials. 

 
7. Presentació de sol·licituds 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria disposen d’una 
sol·licitud de participació normalitzada que trobaran a la Intranet de l’Ajuntament 
de Barcelona a l’apartat Tràmits més usuals: Selecció i provisió que hauran de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol dels 
registres desconcentrats de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació del present anunci a la Gaseta Municipal. La 
instància ha d’anar adreçada a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 
(C/ València 344, 2a planta). 

A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades 
que aquestes facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la 
sol·licitud s’haurà de presentar currículum professional i documentació acreditativa 
dels requisits i mèrits al·legats. Davant dubtes, inexactituds o sospita de falsedats 
en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, la Comissió de Valoració 
podrà requerir, en qualsevol moment per a la seva verificació, les justificacions i/o 
els aclariments necessaris referents tant a la sol·licitud de participació com al 
currículum.  

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Proposta de resolució 

Una vegada feta l’avaluació de les persones candidates per la Comissió de 
Valoració, aquesta emetrà, si s’escau, un informe sobre la persona aspirant que es 
consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i 
l’elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament. 

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els 
documents acreditatius de les seves dades professionals i titulacions, sens 
perjudici que se’l pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per 
a la seva verificació. 

Les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació a les persones 
aspirants es faran públiques a la Intranet Municipal i, pel que fa a la resolució 
definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.  

 
9. Presa de possessió 

El personal funcionari de carrera o laboral fix de l’ens convocant 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 de l’Ajuntament de Barcelona o d’un dels seus 
organismes autònoms o ens instrumentals diferents del convocant, la seva presa 
de possessió es durà a terme a partir del primer dia hàbil del mes següent a la 
publicació de la resolució de la lliure designació 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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BAGURSA 
 

Lliure designació núm. 2/2015 
 
Convocatòria per a la cobertura del lloc de treball de Director de Serveis 
d’Habitatge de la Societat Municipal Bagursa  
 

La Direcció General de la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, S.A., 
ha aprovat la convocatòria per a la cobertura del lloc de treball de director/a de 
Serveis d’Habitatge adscrit a la Direcció de Serveis d’Habitatge de la societat 
municipal Bagursa 

 
Les característiques del lloc convocat, són les següents: 
 

1. Classificació del lloc convocat 
Denominació:  Director/a  
Àmbit funcional:  Directiu. 
Tipus de lloc:  Direcció. 
Vinculació:  Contracte laboral indefinit 
Subgrup d’accés:  A1 ( titulat superior) o estar contractat laboralment 

com a grau superior 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria te plena dedicació. 
 

2. Retribució: 
A1. Titulat superior :  75.000,00 € bruts anuals. 
Que s’abonaran en 12 pagues mensuals, 5.417,82 € i dos pagues extres de 

4.993,13 €. 
A més, per cada trienni 564,42 € anuals. 
 

3. Descripció funcional 
3.1. Descripció funcional del lloc convocat  
3.1.1. Missió 
Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d’acord amb les línies 

estratègiques de l’empresa, els sistemes, programes i plans d’acció per la prestació 
dels serveis del seu àmbit de responsabilitat, així com supervisar la seva 
implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos necessaris, per tal 
d’aconseguir l’acompliment dels objectiu de la seva direcció. 

3.1.2. Funcions bàsiques 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
• Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals, 

assignats a la Direcció. 
• Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l’execució i l’avaluació del 

programes, processos i serveis de la direcció per l’acompliment dels 
objectius marcats. 

• Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i 
tecnològics adscrits i integrar la prevenció de riscos laborals, d’acord amb el 
sistema de gestió de seguretat i salut laboral de Bagursa. 

• Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes. 
2. Integra funcions homogènies en naturalesa i objectius amb un menar grau de 

desenvolupament i/o volum de recursos associats. En qualsevol cas, en aquest 
nivell s’integra qualsevol Direcció que depengui jeràrquicament d’una altra 
Direcció. 

3. Les tasques d’aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de 
llibertat d’actuació. La coordinació amb la Direcció General i/o Conseller Delegat, 
s’estableixen mitjançant informes de gestió o a través de les reunions periòdiques 
establertes. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu 
o de processos estandarditzats. Aquest lloc actua en un marc d’alta complexitat 
tècnica, de recursos i d’impacte organitzatiu. 
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5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la 
ciutadania o altres direccions dins i fora de l’empresa per informar-los o assistir-los 
sobre els procediments, serveis i recursos de la seva competència. De la mateixa 
manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres operadors per 
dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o altres sistemes de 
col·laboració. Poden representar a nivell de direcció, a l’empresa i a l’Ajuntament 
en les relacions amb entitats internes i externes. 

6. Aquest lloc de treball requereix d’un coneixement ampli d’un camp funcional, 
adquirit a través d’una àmplia experiència, amb coneixements específics en els 
processos i sistemàtica de treball de Bagursa i de l’Ajuntament i acreditar una 
experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions 
públiques o privades. El lloc requereix de la competència tècnica d’una 
llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior. 

3.2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció de 
Serveis d’Habitatge) 

3.2.1. Missió 
Dirigir la política d’Habitatge que l’Ajuntament de Barcelona encomani 

desenvolupar a BAGURSA. 
3.2.2. Funcions  
• Dirigir l’elaboració de les bases de la política pública d’habitatge municipal, 

amb especial èmfasi en els nous programes i instruments, en el marc de 
l’encomana formulada per l’Ajuntament a la societat. 

• Dirigir l’execució del Pla d’Actuació Municipal en matèria d’habitatge en el 
marc de l’encomana esmentada. 

• En particular, s’encarregarà de posar en marxa o reforçar els següents 
programes: 
− Detecció d’habitatge buit. 
− Mobilització d’habitatge buit per destinar-lo a lloguer assequible. 
− Sanció d’habitatge buit i altres usos antisocials de l’habitatge. 
− Cessió d’habitatge privat per a programes públics o privats sense ànim 

de lucre de lloguer. 
− Programes de construcció i gestió de lloguer a llarg termini concertats 

entre la iniciativa privada i l’administració. 
− Dinamització de la Taula de Lloguer Cooperatiu. 
− Integració de les polítiques municipals d’habitatge en projectes 

europeus. 
− Cercar fons i fórmules de finançament, aval o garantia alternatives per 

a operacions d’habitatge públic i privat amb ànim de lucre limitat. 
− Nexe amb els districtes per programes innovadors d’habitatge que 

neixen vinculats (al caliu) de les necessitats del territori. 
 

4. Requisits de participació 
• Pertànyer al grup A, subgrup A1 i/o estar contractat laboralment com a 

titulat de grau superior.  
• Prestar serveis a l’Ajuntament de Barcelona o a un dels seus organismes 

autònoms, ens institucionals empreses municipals o altres administracions.  
• 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: 
− 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 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. 
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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.  

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. Criteris de valoració: 

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats: 
− L’experiència i els coneixements relatius a les tasques descrites en l’apartat 

de les funcions. 
− La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
− Les competències professionals necessàries per a l’òptim desenvolupament 

de les funcions del lloc de treball. 
La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i 

anàlisi dels currículums de les persones aspirants i a la realització d’entrevistes a 
les persones candidates més idònies que podran completar-se, si la Comissió de 
Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o 
professionals. 

En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització 
d’entrevistes i proves amb l’assessorament de personal tècnic. 

 
6. Comissió de valoració. 

Es crea una Comissió de Valoració integrada per les persones titulars de la 
Gerència d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, l’Assessor/a de la Regidoria 
d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona i el Director/a de Control de Gestió i 
Sistemes d’Informació de l’Institut Municipal d’Urbanisme. 

 
7. Presentació de sol·licituds  

Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de 
“currículum vitae”, degudament documentat, al Registre de BAGURSA (c/Bolívia 
105, 1a.) 

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 i al BOP. 

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de 
la seva sol·licitud i les dades que hi consten.  

 
8. Presa de possessió 

La persona aspirant seleccionada s’incorporarà a Bagursa en 30 dies a partir de 
l’endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. 

La persona seleccionada estarà subjecte a un contracte laboral indefinit quedant, 
si s’escau, respecte a la seva Administració de procedència, en la situació 
administrativa que correspongui d’acord amb la normativa vigent. 
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